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1. Úvod 
 
Provozovatel p epravní soustavy, spole nost NET4GAS, s.r.o., se sídlem: Na 

ebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle, I : 272 60 364, tímto vydává, za 
elem jednotné úpravy smluvního vztahu vzniklého v souladu s § 58h odst. 6 zákona 

. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odv tvích a o zm  n kterých zákon , v platném zn ní, tyto Technické a obchodní 
podmínky pro služby technického dispe inku. Tyto Technické a obchodní podmínky 
pro služby technického dispe inku upravují smluvní vztahy mezi spole ností 
NET4GAS, s.r.o. a provozovatelem PZP vznikající p i poskytování služeb technického 
dispe inku. 

 
2. Vymezení pojm  
 

Pro ú ely t chto obchodních podmínek pro služby technického dispe inku se rozumí 
 

„dispe erskými službami“ provád ní dispe erského ízení usklad ovací soustavy 
ve smyslu vyhlášky . 481/2005 Sb., v platném zn ní, kterou se vydává Dispe erský 
ád plynárenské soustavy eské republiky; 

 
„ERÚ“ Energetický regula ní ú ad se sídlem v Jihlav ; 

 
„licencí“ licence na usklad ování plynu vydaná ERÚ pro provozovatele PZP; 

 
„nominací (renominací)“ nominace (renominace) usklad ování ve smyslu vyhlášky 
. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, v platném zn ní; 

 
„obchodními podmínkami“ tyto Technické a obchodní podmínky pro služby 
technického dispe inku; 

 
„odpov dnou osobou“ osoba pov ená provozovatelem p epravní soustavy nebo 
provozovatelem PZP k provád ní inností v souvislosti s pln ním smlouvy; seznam 
odpov dných osob je p ílohou smlouvy; p ípadné zm ny na seznamu odpov dných 
osob si smluvní strany sd lí bez zbyte ného odkladu prost ednictvím písemného 
oznámení; vzor seznamu odpov dných osob je uveden v p íloze . 1 obchodních 
podmínek;  

 
„týdenním plánem“ plán rozd lení denního množství t žby, resp. vtlá ení plynu na 
jednotlivé PZP, kterým provozovatel PZP stanoví plán využití jednotlivých PZP na 
následující týden a to v procentuálním d lení nebo, je-li to možné, v d lení 
množstevním; sou ástí týdenního plánu je také nezávazný m sí ní výhled pro 
rozd lení denního množství t žby, resp. vtlá ení plynu na jednotlivé PZP; 
 
„propojovací dohodou“ smlouva o podmínkách provozu podzemních zásobník  a 

epravní soustavy uzav ená mezi provozovatelem PZP a provozovatelem p epravní 
soustavy; 

 
„provozovatelem p epravní soustavy“ spole nost NET4GAS, s.r.o., se sídlem: Na 

ebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle, I : 272 60 364; 
 
„provozovatelem PZP“ provozovatel podzemního zásobníku plynu podnikající na 
území eské republiky na základ  licence podle § 4 odst. 1 písm. g) zákona 
. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odv tvích a o zm  n kterých zákon , v platném zn ní; 
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„PZP“ podzemní zásobník plynu ve smyslu § 2 odst. 2 písm. b) bodu 13 zákona . 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odv tvích a o zm  n kterých zákon , v platném zn ní; 

 
„smlouvou“ smlouva o poskytování služeb technického dispe inku uzav ená mezi 
provozovatelem p epravní soustavy a provozovatelem PZP, jejíž nedílnou sou ástí 
jsou obchodní podmínky; 
 
„technickým dispe inkem“ útvar provozovatele p epravní soustavy odpov dný za 
pln ní povinností provozovatele p epravní soustavy ze smlouvy; 

 
„usklad ovací soustavou“ všechny PZP provozované jedním provozovatelem PZP 

etn  všech souvisejících technologických objekt ; a 
 

„virtuálním zásobníkem“ soustava PZP provozovaná jedním provozovatelem PZP 
ozna ená tak pro ú ely nominací (renominací), jejímž vstupem a výstupem je bod 
virtuálního zásobníku plynu ve smyslu vyhlášky . 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu 
s plynem, v platném zn ní 

 
3. Technické podmínky 

 
3.1 Za ú elem spolehlivé vým ny informací a podklad  mezi provozovatelem PZP a 

provozovatelem p epravní soustavy p i poskytování služeb technického dispe inku se 
strany zavazují vybudovat a používat následující komunika ní rozhraní a protokoly: 
 

3.1.1 elektronické spojení (e-mail) pro vým nu písemností obecného charakteru mezi 
spole nostmi; 
 

3.1.2 elektronické spojení (e-mail) nebo telefonní spojení pro vým nu operativních 
informací mezi spole nostmi; 
 

3.1.3 procesní spojení pro on-line vým nu provozních údaj  o množství p epraveného a 
uskladn ného plynu v etn  jeho kvalitativních parametr  (chemické složení, tlak, 
teplota rosný bod aj.) a ostatních technologických údaj  (stavy armatur, režim PZP 
apod.).  
 
 

3.2 Pro procesní spojení podle odstavce 3.1.3 lze použít pouze n který nebo n které z 
následujících komunika ních protokol : 
 

3.2.1 Modbus RTU/TCP pro p ímé spojení na procesní úrovni, pro propojení lokálních 
za ízení, lokální míní v lokalit , kde mají oba subjekty komponenty ídicích systém  
(PLC atd.); 
 

3.2.2 Modbus TCP pro spojení nad azeného ídicího systému a pod ízených stanic (PZP); 
 

3.2.3 IEC 60870-5-104 se zohledn ním požadavk  NET4GAS uvedených v dokumentu 
„N4G_MP_E02_21 Komunikace ídicího systému dispe inku N4G a pod ízených 
stanic“ pro spojení nad azeného ídicího systému a pod ízených stanic (PZP); 
 

3.2.4 TASE.2 Inter-Control Center Communications Protocol (ICCP / IEC 60870-6/TASE.2) 
s využitím Conformance block 1 a Conformance block 2 pro spojení na úrovni 
nad azených ídích systém . 
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3.3 Pro protokoly uvedené v l. 3.2. je minimální ší ka pásma 256 kbps. 

 
 

3.4 Komunika ní linkou mezi smluvními stranami p i pln ní závazk  ze smlouvy je 
ethernet kompatibilní se standardem IEEE 802.3 (10Base-T, 100Base-TX/FX) a 
smluvní strany používají transportní protokol IP/TCP, s výjimkou protokolu Modbus 
RTU, kde je komunika ní linka kompatibilní se standardem RS485 half duplex 
(dvouvodi ový) s minimální rychlostí 9600 bd. 
 
 

3.5 Provozovatel p epravní soustavy uzav e smlouvu s provozovatelem PZP tehdy, pokud 
provozovatel PZP splní požadavky technických podmínek v l. 3.1 až 3.4 obchodních 
podmínek. 
 
 

3.6 Volba komunika ního protokolu nebo komunika ních protokol  v souladu s l. 3.2 a 
ípadná další ujednání up es ující zp sob komunikace mezi provozovatelem 
epravní soustavy a provozovatelem PZP  v souvislosti s pln ním smlouvy, zejména 

stanovení konkrétních procesních hodnot a parametr  jejich vým ny, budou obsahem 
smlouvy. 

 
 
 
4. Poskytování služeb 

4.1 Práva a povinnosti smluvních stran 

4.1.1 Provozovatel p epravní soustavy se zavazuje: 

(a) p ebírat podklady pot ebné pro poskytování dispe erských služeb 
v elektronické nebo jiné podob  v souladu s l. 3 obchodních podmínek; 

(b) p i provád ní dispe erských služeb postupovat odborn  s pé í ádného 
hospodá e, tak aby byl zajišt n trvale spolehlivý a bezpe ný provoz 
usklad ovací soustavy nebo jejich jednotlivých ucelených ásti v rámci 
parametr  kvality stanovených právními p edpisy a dále tak, aby maximáln  
plnil požadavky provozovatele PZP na nominace (renominace) pro virtuální 
zásobník provozovatele PZP v souladu s propojovací dohodou; 

(c) spolupracovat s odpov dnými osobami provozovatele PZP; 

(d) komunikovat s odpov dnými osobami provozovatele PZP doporu eným 
dopisem, kurýrní službou, e-mailem, xml cestou, faxem, telefonem nebo 
osobn , p emž p i osobním jednání se vždy vyhotoví zápis; 

(e) p ijímat informace pot ebné pro poskytování dispe erských služeb 
v elektronické nebo jiné podob   podle l. 3 obchodních podmínek; 

(f) aktivn  spolupracovat s t etími stranami ur enými provozovatelem PZP (nap . 
s auditorem) nebo s orgány, které mají podle právních p edpis  oprávn ní 
kontrolovat poskytování dispe erských služeb; 
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(g) informovat provozovatele PZP o pr hu a výsledcích jednání se t etími 
osobami nebo správními orgány, které souvisí s poskytováním dispe erských 
služeb provozovateli PZP a které se týkají záležitostí provozovatele PZP; 

(h) neprodlen  odstranit chyby p i poskytování dispe erských služeb;  

(i) vykonávat veškeré innosti dle smlouvy v souladu s platnými obecn  závaznými 
právními p edpisy a v souladu s aktuálním zn ním vydaných odv tvových 
norem  a  pravidel  jako  jsou  SN,  SN  EN,  SN  EN  ISO,  TPG,  TIN  a  další  
obdobné související normy; 

(j) podrobit se kontrole provozovatele PZP za ú elem prov ení kvality 
poskytovaných dispe erských služeb, poskytnout provozovateli PZP pot ebnou 
sou innost p i kontrole a v p ípad  zjišt ných nedostatk  tyto neprodlen  
odstranit; 

(k) ídit se týdenním plánem krom  p ípad , kdy nejsou jednotlivé PZP schopny 
výkonov  zvládnout plánované rozd lení (re)nominací nebo plánované 
rozd lení neumož uje situace na p epravní soustav , zejména z d vodu 
havárie;  

(l) v p ípad  nedodržení týdenního plánu poskytnout provozovateli PZP 
zd vodn ní první pracovní den následující po dni, kdy je o zd vodn ní 
provozovatelem PZP požádán; je-li k tomu vyzván, poskytne toto zd vodn ní 
písemn ; 

(m) p i provád ní dispe erských služeb zajistit, aby práce spojené výkonem 
dispe erských služeb provád ly odborn  zp sobilé osoby;  

(n) zajistit si veškerá právními p edpisy vyžadovaná oprávn ní, jež jsou pot ebná 
k provád ní dispe erských služeb dle smlouvy; 

(o) neprodlen  informovat provozovatele PZP o všech významných okolnostech, 
které mohou mít vliv na provád ní dispe erských služeb dle smlouvy;  

(p) na žádost provozovatele PZP a v souladu s jeho pokyny písemn  poskytnout 
veškeré informace, dokumenty nebo jiné podklady související s pln ním 
smlouvy, zejména pokud jsou zapot ebí ke komunikaci s p íslušnými státními 
orgány; 

(q) seznámit se se všemi informacemi a podklady poskytnutými provozovatelem 
PZP, jež je t eba znát pro ádné provád ní dispe erských služeb, zejména s 
propojovací dohodou a ádem provozovatele PZP ve smyslu § 60 odst. 8 písm. 
p) zákona . 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odv tvích a o zm  n kterých zákon , v platném zn ní; 

(r) umožnit odpov dným osobám provozovatele PZP, kdykoliv na žádost 
odpov dného zástupce provozovatele PZP p ístup do prostor útvaru 
technického dispe inku provozovatele p epravní soustavy; provozovatel 

epravní soustavy u iní taková opat ení, aby p i tom odpov dné osoby 
provozovatele PZP m li p ístup pouze k údaj m a informacím, které souvisejí 
s poskytováním dispe erských služeb podle smlouvy; 

(s) projednat harmonogram oprav a odstávek PZP oznámených provozovatelem 
PZP s provozovateli plynárenských soustav, na které jsou jednotlivé PZP 
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napojeny, ve lh  podle p íslušné propojovací dohody, mají-li opravy a 
odstávky PZP vliv na provoz t chto plynárenských soustav; 

(t) koordinovat innosti související s usklad ováním plynu p i provozních 
poruchách, haváriích, stavech nouze nebo opat eních zamezujících 
bezprost edn  jejich vzniku; 

(u) každý den do 6:30 zasílat provozovateli PZP skute né vtla ené, resp. vyt žené 
množství plynu v objemových a v energetických jednotkách za uplynulý 
plynárenský den s rozd lením dle jednotlivých PZP a stav virtuálního 
zásobníku;  

(v) za ú elem zajišt ní bezporuchového a bezpe ného provozu plynárenské 
soustavy v p ípadech stanovených právními p edpisy ádn  spolupracovat a 
komunikovat s dispe inky provozovatel  distribu ních soustav a p edávat jim 
nezbytné údaje v souladu s propojovací dohodou, p ípadn  havarijním plánem 
plynárenské soustavy eské republiky, pokud jde o stavy nouze nebo o 

edcházení t mto stav m; 

(w) informovat provozovatele PZP o všech okolnostech v etn  poruch za ízení a o 
opat eních, které by mohly p ípadn  ovlivnit uskladn ní i t žbu plynu nebo 
bezpe nost provozu, a o postupu jejich odstran ní. Informace bude obsahovat 
zejména popis p íslušné skute nosti a místo jejího vzniku, její p inu, d sledek 
na p edání denního množství, p edpokládanou dobu odstran ní, p ípadné 
požadavky na spolupráci druhé smluvní strany (zp sob, as, rozsah) a 

edpokládaný termín poskytnutí p íští informace; 

(x) bezodkladn  informovat provozovatele PZP o poruchách za ízení na m ení 
objemu plynu v p edávacích místech pokud se to bude týkat usklad ování 
plynu; 

(y) v p ípad  vzniku mimo ádné situace nebo havárie na za ízení PZP postupovat 
v souladu s havarijním plánem provozovatele p epravní soustavy a havarijním 
plánem provozovatele PZP a spolupracovat s vedoucím likvidace havárie 
ur eným provozovatelem PZP; a 

(z) zamezit p ístupu neoprávn ných osob k informacím, listinám a elektronickým, 
magnetickým nebo jiným podobným záznam m obsahujícím data vztahující se 
k dispe erským službám. 

4.1.2 Provozovatel PZP se zavazuje: 

(a) poskytovat provozovateli p epravní soustavy veškerou sou innost pot ebnou 
k pln ní jeho závazk  ze smlouvy v etn  poskytnutí podklad  pro dispe erské 
ízení jednotlivých PZP v rozsahu uvedeném ve smlouv , operativních konzultací 

a vyjád ení k neodkladným záležitostem spojeným s pln ním smlouvy, vystavení 
nezbytných plných mocí i pov ení a zajišt ní nezbytných p evod  práv, pokud 
to bude zapot ebí; 

(b) neprodlen  informovat provozovatele p epravní soustavy o všech významných 
okolnostech, které mohou mít vliv na provád ní dispe erských služeb dle 
smlouvy; 
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(c) p edat p i podpisu smlouvy provozovateli p epravní soustavy havarijní plány 
jednotlivých PZP a hodnoty náb hových výkon  jednotlivých PZP v len ní podle 

ílohy . 3 obchodních podmínek; 

(d) zasílat každý týden provozovateli p epravní soustavy emailem nebo faxem 
týdenní plán tak, aby byl týdenní plán na následující týden doru en nejpozd ji ve 
tvrtek do 16.00 hodin; formulá  pro týdenní plán je nedílnou sou ástí 

obchodních podmínek jako p íloha . 2 t chto obchodních podmínek;  

(e) oznámit provozovateli p epravní soustavy v dostate ném p edstihu harmonogram 
oprav a odstávek, které mají vliv na provoz plynárenských soustav, na které jsou 
jednotlivé PZP napojeny; 

(f) up es ovat termíny a dobu trvání údržbových prací v souladu s denními 
nominacemi. 

 
5. Cena 

5.1 Cena 

5.1.1 Cena za poskytování služeb technického dispe inku iní v roce 2012  

658 000 K  

(slovy šest set padesát osm tisíc korun eských) za každý zásobník usklad ovací 
soustavy. Celková ro ní cena pro jednotlivého provozovatele PZP se vypo te 
vynásobením ceny za jeden zásobník po tem zásobník  v usklad ovací soustav  
provozovatele PZP. Každý další rok se nová cena pro daný rok stanoví tak, že se 
cena za p edchozí rok upraví o inflaci postupem podle 5.1.4. 

5.1.2 Provozovatel PZP hradí cenu m sí  a to vždy 1/12 ceny za kalendá ní rok. 

5.1.3 K cen  se p ipo te da  z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) ve výši podle platných 
právních p edpis . 

5.1.4 Za ú elem úpravy ceny o inflaci podle odst. 5.1.1 bude infla ní nár st vypo ten podle 
ro ní pr rné míry inflace vyhlášené eským statistickým ú adem vyjád ené 

ír stkem pr rného ro ního indexu spot ebitelských cen za uplynulých, 
zve ejn ných 12 m síc  k 1. lednu daného roku, tzn. za období od prosince roku, 
který p edcházel p edchozímu roku, do listopadu p edchozího roku. 

5.2 Platební podmínky 

5.2.1 Z hlediska zákona o DPH se poskytování služeb dle smlouvy považuje za opakované 
zdanitelné pln ní, uskute né vždy k poslednímu dni kalendá ního m síce, ve 
kterém jsou služby poskytovány na základ  smlouvy.  

5.2.2 Cena za služby bude hrazena na základ  da ových doklad  vystavovaných 
provozovatelem p epravní soustavy vždy do 15. dne následujícího m síce po 
kalendá ním m síci, k n muž se cena vztahuje. Cena za služby bude 
provozovatelem PZP hrazena formou bezhotovostního p evodu na ú et 
provozovatele p epravní soustavy uvedený ve smlouv . 

5.2.3 Da ové doklady budou vystavovány s dobou splatnosti 21 dní ode dne doru ení 
provozovateli PZP a krom  náležitostí da ového dokladu stanovených p íslušnými 
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obecn  závaznými právními p edpisy budou obsahovat také íslo, pod kterým je tato 
smlouva u provozovatele p epravní soustavy registrována a bankovní spojení 
provozovatele p epravní soustavy. 

5.2.4 Provozovatel PZP je oprávn n p ed uplynutím lh ty splatnosti vrátit bez zaplacení 
da ový doklad, který neobsahuje stanovené nebo sjednané náležitosti. Ve vráceném 
da ovém dokladu musí provozovatel PZP vyzna it d vod vrácení. Provozovatel 

epravní soustavy je povinen podle povahy nesprávnosti da ový doklad opravit 
nebo nov  zhotovit. Vrácením da ového dokladu se staví b h lh ty jeho splatnosti a 
nová lh ta po ne b žet dnem doru ení opraveného nebo nov  zhotoveného 
da ového dokladu. 

5.2.5 Pen žitý závazek provozovatele PZP se považuje za spln ný dnem p ipsání na ú tu 
provozovatele p epravní soustavy, nejpozd ji poslední den splatnosti ur ený na 
da ovém dokladu vystaveném provozovatelem p epravní soustavy. 

5.2.6 Ocitne-li se provozovatel PZP v prodlení s pln ním svého pen žitého závazku, 
zavazuje se uhradit provozovateli p epravní soustavy úrok z prodlení ve výši PRIBOR 
1 m síc plus 5 procentních bod  ro  z nesplacené ástky, p emž PRIBOR 
(Prague Interbank Offered Rate) je úroková sazba CZK PRIBOR vyjád ená 
v procentech a publikovaná na stránkách www.cnb.cz. Pro výpo et výše úroku z 
prodlení se sazba uvedená v p edchozí v  vyjád ená v procentech platná první den 
prodlení násobí pom rem skute ného po tu dní prodlení v kalendá ním roce a 
základní délky ro ního období v po tu 360 dní (act/360) a výší nesplacené ástky. 
Úrok z prodlení je splatný do 21 dn  ode dne doru ení písemné výzvy k jeho 
uhrazení. 

 
6. Spole ná a záv re ná ustanovení 

6.1 Adresy k doru ování 

6.1.1 Všechna písemná oznámení u in ná v souvislosti se smlouvou budou zasílána na 
adresy uvedené v záhlaví smlouvy. V p ípad , že n která ze stran uv domí druhou 
stranu o zm  své adresy pro doru ování pošty, bude tato zasílána na nov  
oznámenou adresu této smluvní strany. 

6.2 Informace 

6.2.1 Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat v eském jazyce, bude 
v písemné form  a bude adresována odpov dným osobám. 

6.2.2 Z d vodu operativnosti nebo nebezpe í z prodlení lze komunikovat ústn ; strany bez 
zbyte ného odkladu ústní sd lení potvrdí písemn , jsou-li k tomu druhou stranou 
vyzvány.   

6.3 Povinnost ml enlivosti 

6.3.1 Smluvní strany se zavazují, že zachovají ml enlivost ve vztahu k p edm tu smlouvy a 
jednáním vedoucím k uzav ení smlouvy. Dále se smluvní strany zavazují, že 
zachovají ml enlivost ve vztahu k informacím, dokumentaci a materiál m (dále jen 
„ rné informace“) dodaným nebo p ijatým v jakékoli form  nebo poskytnutým a 
dodaným k dispozici druhou smluvní stranou. Za d rné informace se pro ú ely 
obchodních podmínek rozumí také (a) informace charakteru obchodního, technického 
a finan ního, která se týká zákazník  provozovatele p epravní soustavy a 
provozovatele PZP a (b) informace o provozování a rozvoji p epravní soustavy 
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provozovatele p epravní soustavy a usklad ovací soustavy provozovatele PZP a 
ístupu do nich. 

6.3.2 Smluvní strany se zavazují, že  veškeré d rné informace, které jim budou 
poskytnuty, nesd lí ani jinak nezp ístupní t etím osobám. 

6.3.3 Provozovatel p epravní soustavy i provozovatel PZP se zavazují sjednat se všemi 
svými zam stnanci a leny statutárního orgánu a dozor í rady, kterým byla, za 

elem spln ní p edm tu smlouvy, poskytnuta d rná informace charakteru 
obchodního, technického a finan ního, která se týká zákazník  provozovatele PZP i 
provozovatele p epravní soustavy, povinnost ml enlivosti o t chto d rných 
informacích ve vztahu k t etím osobám. Ml enlivost o t chto d rných informacích 
bude sjednána tak, že bude trvat b hem a po skon ení daného vztahu mezi 
zam stnanci a leny statutárního orgánu a dozor í rady provozovatele p epravní 
soustavy i provozovatele PZP.  

6.3.4 Výše uvedená ustanovení a z nich vyplývající závazky se nevztahují na d rné 
informace: 

(a) jejichž poskytnutí nebo sd lení bylo p edem písemn  schváleno druhou smluvní 
stranou; 

(b) které oprávn ný ozna il výslovn  jako ve ejné; 

(c) které se staly ve ejn  známými, aniž by povinný porušil povinnosti ze smlouvy; a 

(d) k jejichž sd lení je povinný povinen podle právního p edpisu nebo rozhodnutí 
soudu, správního i obdobného orgánu. 

 
 

6.3.5 Povinnost zachovávat závazek ml enlivosti ve vztahu k d rným informacím trvá po 
celou dobu existence smluvního vztahu mezi stranami, tak i po jeho skon ení do té 
doby, nežli se d rné informace stanou ve ejn  známými, aniž by povinný porušil 
své povinnosti ze smlouvy.  

6.3.6 Nároky smluvních stran na náhradu škody zp sobené porušením povinnosti dle 
tohoto lánku se ídí p íslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, v platném 
zn ní. 

6.4 Odd litelnost 

6.4.1 Je-li n které z ustanovení obchodních podmínek nebo smlouvy neplatné, neú inné 
nebo nevynutitelné, i stane-li se takovým v budoucnu, pak bude neplatné, neú inné 
nebo nevynutitelné pouze toto ustanovení, nevyplývá-li z jeho povahy, obsahu nebo 
okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvo eno, že toto ustanovení nelze odd lit 
od ostatního obsahu obchodních podmínek nebo smlouvy. 

6.4.2 Smluvní strany se zavazují neplatné, neú inné nebo nevynutitelné a zárove  
odd litelné ustanovení smlouvy bezodkladn , nejpozd ji však ve lh  15 
kalendá ních dn  ode dne, kdy jedna ze smluvních stran vyrozum la druhou smluvní 
stranu o tom, že a z jakého d vodu je n které ustanovení vadné, nahradit 
ustanovením bezvadným, které odpovídá ú elu a obsahu nahrazovaného 
ustanovení. Provozovatel p epravní soustavy neplatné, neú inné nebo nevynutitelné 
a zárove  odd litelné ustanovení obchodních podmínek bezodkladn  nahradí 
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ustanovením bezvadným, které odpovídá ú elu a obsahu nahrazovaného 
ustanovení. 

6.5 Výpov  smlouvy 

6.5.1 Smlouva se uzavírá na dobu neur itou.  

6.5.2 Provozovatel PZP m že smlouvu vypov t s udáním i bez udání d vodu vždy ke 
konci kalendá ního m síce a to doru ením písemné výpov di druhé smluvní stran . 
Výpov dní lh ta je 3 m síce. 

6.5.3 Provozovatel p epravní soustavy m že smlouvu vypov t s udáním i bez udání 
vodu vždy ke konci kalendá ního m síce a to doru ením písemné výpov di druhé 

smluvní stran . Výpov dní lh ta je 6 m síc . 

 

6.6  Zm ny obchodních podmínek 

6.6.1 Provozovatel p epravní soustavy je povinen zm nit obchodní podmínky, jestliže je to 
nutné k dosažení souladu s novou úpravou obsaženou v obecn  závazném právním 

edpise. 

6.6.2 Provozovatel p epravní soustavy je oprávn n navrhnout zm nu obchodních 
podmínek, jedná-li se o zm nu, která odráží praktické zkušenosti s výkonem 
dispe erského ízení nebo obchodní zvyklosti, zejména ty zachovávané v 
plynárenství, nebo zm ny v technologii používané p i dispe erském ízení, nebo 
doporu ení jakéhokoliv orgánu státní správy nebo národní i evropské profesní 
organizace. 

 
7. Seznam p íloh 

Nedílnou sou ástí t chto obchodních podmínek jsou následující p ílohy: 

íloha . 1: Vzor seznamu skupin odpov dných osob podle druhu vykonávané práce u 
provozovatele p epravní soustavy a provozovatele PZP; 

íloha . 2: Vzor týdenního plánu;  

íloha . 3: len ní hodnot náb hových výkon  jednotlivých PZP 
 
8. Schválení ERÚ a ú innost  

Tyto obchodní podmínky byly schváleny ERÚ dne 25. 6. 2012 a nabývají ú innosti dne 25. 6. 
2012. 
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íloha . 1 
Vzor seznamu skupin odpov dných osob podle druhu 

vykonávané práce u provozovatele p epravní soustavy a provozovatele PZP 
 
 

NET4GAS, s.r.o.  
Seznam odpov dných osob a kontaktní údaje 

[adresa NET4GAS, s. r. o.] Horká linka – Dispe ink NET4GAS 
       [tel. íslo] 

 Telefon Fax  e-mail 
[adresa technického 
dispe inku] 

[tel. íslo] [fax]  [e-mail] 

 

Vedoucí pracovníci oprávn ní k jednání podle smlouvy:  

Jméno Funkce Telefon                       Mobilní telefon                     

[jméno] [funkce] [tel. íslo]                   [tel. íslo na mobil] 
[jméno] [funkce] [tel. íslo]                   [tel. íslo na mobil] 
   
   
   
 
 
 

Technický dispe ink NET4GAS - osoby oprávn né ke komunikaci v rámci nomina ního a 
aloka ního procesu a pro b žnou komunikaci v rámci dispe erského ízení: 

Jméno Funkce Telefon  

[jméno] 
[jméno] 
 
 
 

dispe er 
dispe er 

[tel. íslo] 
[tel. íslo] 
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[firma provozovatele PZP] 
Seznam odpov dných osob a kontaktní údaje 

[název organiza ní složky provozovatele PZP vykonávající innost komer ního dispe inku] 

adresa: [adresa organiza ní složky provozovatele PZP vykonávající innost komer ního 
dispe inku] 

[vedoucí zam stnanec organiza ní složky provozovatele PZP vykonávající innost 
komer ního dispe inku: jméno; funkce; tel. íslo; e-mail ]  

[vedoucí zam stnanec organiza ní složky provozovatele PZP vykonávající innost 
komer ního dispe inku: jméno; funkce; tel. íslo; e-mail ] 

 
Nonstop provoz:  [tel. íslo; fax; e-mail] 

Sm noví pracovníci: 

[jméno] 
[jméno] 
 
 
 
 
 
 
 

[funkce]  
[funkce] 

[tel. íslo] 
[tel. íslo] 
 

 
 
Odpov dné osoby na jednotlivých PZP: 

PZP Jméno Funkce Telefon 

[název PZP] 

[jméno] [funkce] [tel. íslo] 

   

   

   

[název PZP] 
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íloha . 2 
Vzor týdenního plánu 

 
 

  

Týdenní plán 
Množství zemního plynu v mil. p i 15°C 

Datum Ozna ení PZP Ozna ení PZP Celkem 
denní 
max. 

vtlá ení 

denní 
max. 

žba 

Po adí 
(pozn.) 

denní 
max. 

vtlá ení 

denní 
max. 

žba 

Po adí 
(pozn.)  

Denní 
max. 

vtlá ení 

Denní 
max. 

žba 
D. M. RRRR [mil. m3]  [mil. m3]   [ íslo 1 

až 5]  
[mil. 
m3]   

[mil. m3] [ íslo 1 
až 5] 

[mil. 
m3]  

[mil. 
m3]  
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íloha . 3 
len ní hodnot náb hových výkon  jednotlivých PZP 

 
 
 

len ní hodnot náb hových výkon  jednotlivých PZP 
 Ozna ení PZP Ozna ení PZP Ozna ení PZP 

echod 
z odstávky do 

žby 

Do teplé rezervy [h]   

Z teplé rezervy 
na max. výkon 

[h]   

Náb h max. vtlá ení z pohotovosti [h]   

Zm na t žebního výkonu z 50 % 
na 100 % 

[h]   

azení dalšího kompresoru p i 
vtlá ení 

[h]   

Minimální výkon t žby [m3/h a m3/den]   

Maximální výkon vtlá ení [m3/h a m3/den]   

 
 


