
Smlouva o poskytování služeb technického dispe inku 

VZOR 
NET4GAS, s.r.o. 
se sídlem: Na H ebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle 

: 272 60 364 
DI : CZ27260364 
zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108316 
jednající:   […] 
bankovní spojení: […] 
 
reg. . smlouvy: […] 

(dále jen „provozovatel p epravní soustavy“) 
 
a 
 
[Firma provozovatele PZP] 
se sídlem: […] 

: […] 
DI : […] 
zapsaná v obchodním rejst íku vedeném […] 
jednající: […] 
 
bankovní spojení: […] 
reg. . smlouvy: […] 

 (dále jen „provozovatel PZP“) 
 
níže uvedeného dne, m síce a roku dle § 269 odst. 2 a § 566 a násl. zákona . 513/1991 
Sb., obchodního zákoníku, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „obchodní zákoník“) 
uzav ely následující smlouvu (dále jen „smlouva“): 

I. edm t smlouvy 
Provozovatel p epravní soustavy se zavazuje pro provozovatele PZP a na jeho ú et v 
souladu s platnými obecn  závaznými právními p edpisy a propojovací dohodou poskytovat 
provozovateli PZP dispe erské služby ve vztahu ke všem zásobník m plynu tvo ícím 
usklad ovací soustavu a provozovatel PZP se za to zavazuje zaplatit cenu. Usklad ovací 
soustavu provozovatele PZP tvo í [po et zásobník  plynu] zásobník  plynu. 

II. Obchodní podmínky 
Smluvní podmínky jsou vymezeny v Technických a obchodních podmínkách pro služby 
technického dispe inku schválených Energetickým regula ním ú adem, které jsou nedílnou 
sou ástí smlouvy a jsou p ipojeny jako p íloha . 1 ke smlouv . 

III. innost smlouvy 
Tato smlouva nabývá ú innosti dnem [datum]. 

IV. Seznam p íloh 
Níže uvedené p ílohy tvo í nedílnou sou ást této smlouvy: 

- íloha . 1: Technické a obchodní podmínky pro služby technického dispe inku; 
- íloha . 2: Seznam odpov dných osob; a 
- íloha . 3: Specifikace zp sobu komunikace 

 



Smluvní strany si tuto smlouvu pe liv  p etly a s jejím obsahem souhlasí, na d kaz ehož 
ji níže ádn  podepsaly. 
 
[místo, datum]      [místo, datum]  
 
Za provozovatele PZP:    Za provozovatele p epravní soustavy: 
 
 
 
 
………………………………………..   …………………………………… 
[jméno]          [jméno] 
[funkce]      [funkce] 
 
 
 
 
 
………………………………………..   …………………………………… 
[jméno]          [jméno] 
[funkce]      [funkce] 


