
SMLOUVA O DISTRIBUCI PLYNU  
číslo smlouvy: …/….(dále jen „Smlouva“) 

Provozovatel distribuční soustavy (dále jen „PDS“) 

Společnost: Liberty  Ostrava  a.s. 

se sídlem   Vratimovská 689, 707 02 Ostrava-Kunčice            

 

IČ: 451 93 258 DIČ: CZ 451 93 258 

Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 297 (sp. zn. B.297) 

Peněžní ústav: Citibank Europe plc, organizační složka 

Číslo účtu: 2003530102/2600 

Zastoupená: Augustine Kochuparampil, generální ředitel     

Ing. Josef Buryan, ředitel pro výrobu a techniku 

Účastník trhu s plynem (dále jen „Uživatel“) 

Firma/Název:  

Sídlo/Adresa:  

IČ:  DIČ:  

Zapsána v  

Peněžní ústav:  

Číslo účtu:  

Osoba/y oprávněná/é jednat jménem Uživatele: 

Čl. I Distribuce plynu 

Za podmínek uvedených ve Smlouvě a v Řádu provozovatele distribuční soustavy schváleného Energetickým 

regulačním úřadem (dále jen „Řád“) se PDS zavazuje zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet přepravu plynu, 

rezervovat distribuční kapacitu a dopravit pro Uživatele sjednané množství plynu a Uživatel se zavazuje zaplatit 

cenu uplatněnou v souladu s cenovou regulací za distribuci plynu, přepravu plynu a souvisejíc služby.  

Čl. II Rozsah distribuce 

Identifikace odběrného/předávacího místa a další sjednané hodnoty distribuce plynu jsou uvedeny v příloze č.1 

ke Smlouvě jako její nedílné součásti.  

Čl. III Řád a technická pravidla odvětví plynárenství 

1. Řád je nedílnou součástí této Smlouvy a Uživatel prohlašuje, že se seznámil s obsahem tohoto Řádu. 

2. V případě rozporu mezi ustanoveními Řádu a ustanoveními této Smlouvy platí, že ustanovení Řádu mají 

přednost před příslušnými ustanoveními této Smlouvy. 

3. Vedle Smlouvy a Řádu se pro měření plynu použijí technická pravidla odvětví plynárenství TPG 901 01 a 

Uživatel prohlašuje, že jejich obsah zná. 



Čl. IV Ostatní ujednání 

1. Uživatel prohlašuje a ujišťuje tímto PDS, že v den uzavření smlouvy: 

a. je-li obchodníkem s plynem, je držitelem platné licence na obchod s plynem a není proti němu 

vedeno řízení o odnětí této licence, 

b. nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku Uživatele a ani mu podle všech skutečností, které jsou mu 

známy nebo které by měl znát, nehrozí vydání takového rozhodnutí, nebo nevstoupil do likvidace. 

2. Uživatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit PDS změnu skutečností uvedených v ujištěních podle 

odstavce 1 tohoto článku.  

3. Všechna sdělení nebo oznámení podle Smlouvy musí být adresována: 

jde-li o PDS:  Kontaktní osoba: Ing. Martin Hrabec 

Adresa: Liberty Ostrava a.s., Vratimovská 689,  

707 02 Ostrava – Kunčice 

Telefon: 595 682 322 

E-mail: martin.hrabec@libertysteelgroup.com 

            Sh.Ostrava@libertysteelgroup.com 

 

jde-li o Uživatele:  

 

 

 

s tím, že výše uvedené údaje platí do doby jejich změny provedené sdělením druhé smluvní straně; změna 

nabývá účinnosti dnem následujícím po dni doručení sdělení. 

Čl. V Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech autentických stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá z obou 

smluvních stran. 

2. Je-li anebo stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným či neúčinným, pak tato skutečnost 

nezpůsobí neplatnost nebo neúčinnost jiného ustanovení této smlouvy za předpokladu, že je toto ustanovení 

oddělitelné od ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neplatné nebo neúčinné ustanovení 

této Smlouvy nahradit ustanovením svým obsahem a účelem nejbližším takovému neplatnému nebo 

neúčinnému ustanovení. Do doby nahrazení podle předchozí věty platí odpovídající úprava obecně 

závazných právních předpisů.  

3. Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva bude řídit a bude podléhat právním předpisům České republiky. 

4. Smlouva je platná dnem jejího podpisu a uzavírá se na dobu neurčitou.  

5. Smluvní strany se zavazují, že v případě schválení nového nebo novelizovaného Řádu Energetickým 

regulačním úřadem během účinnosti této Smlouvy, uzavřou dodatek k této Smlouvě upravující práva a 

povinnosti smluvních stran v takovém rozsahu, aby tato práva a povinnosti byla plně v souladu s novým nebo 

novelizovaným Řádem. 

6. Uživatel může od této smlouvy odstoupit v případě neplnění smluvních povinností ze strany PDS. Jiné 

důvody pro odstoupení od této smlouvy tím nejsou dotčeny.  

7. Nároky vzniklé do ukončení distribuce plynu nejsou zánikem Smlouvy dotčeny. 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Identifikace odběrných / předávacích míst a sjednané hodnoty distribuce plynu. 

mailto:martin.hrabec@libertysteelgroup.com
mailto:Sh.Ostrava@libertysteelgroup.com


 

V ……………….. dne .............................. 

Provozovatel distribuční soustavy 

................................................................................... 

Jméno, funkce                                     ,  

................................................................................... 

Jméno, funkce  

V ...................... dne .............................. 

Uživatel 

................................................................................. 

Jméno, funkce  

................................................................................... 

Jméno, funkce 

 


