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QUANTUM, a.s.  obchodní podmínky Smlouvy o pøipojení k lokální distribuèní soustavì
provozovatele lokální distribuèní soustavy
Èl. I. Úvodní ustanovení

Èl. VI. Práva a povinnosti Zákazníka

Tyto obchodní podmínky Smlouvy o pøipojení k lokální distribuèní soustavì (dále jen OP SOP) vydala
spoleènost QUANTUM, a.s., (dále jen Provozovatel) a tvoøí nedílnou souèást Smlouvy o pøipojení
k lokální distribuèní soustavì (dále jen Smlouva o pøipojení). Tyto OP SOP se èlení na èást A, která
upravuje obecné podmínky pøipojení, a èást B, která upravuje technické podmínky pøipojení v závislosti
na nutnost realizace pøísluných plynových zaøízení (plynovodní pøípojka, plynovod apod.)

Zákazník

Èl. II. Základní pojmy
Pro úèely tìchto OP SOP se rozumí:
Energetický zákon: Zákon è. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v Energetických odvìtvích a o zmìnì nìkterých zákonù (Energetický zákon), jak vyplývá z pozdìjích
pøedpisù.
Hlavní uzávìr plynu (HUP): Uzavírací armatura, která oddìluje OPZ od plynovodní pøípojky. HUP je
souèástí OPZ.
Místo pøipojení: Místo, v nìm je plynové zaøízení (plynovodní pøípojka nebo odbìrné plynové zaøízení)
pøipojeno k distribuèní soustavì.
Odbìrné plynové zaøízení (OPZ): Zaøízení poèínaje hlavním uzávìrem plynu, vèetnì zaøízení pro koneèné
vyuití plynu; není jím mìøicí zaøízení.
Plynárenské zaøízení (PZ): Nízkotlaké (NTL), støedotlaké (STL), vysokotlaké (VTL) plynovody, plynovodní
pøípojka(y) (PP) mimo odbìrná plynová zaøízení (OPZ).
Plynovodní pøípojka (PP): Zaøízení zaèínající odboèením z plynovodu a ukonèené pøed HUP; toto zaøízení
slouí k pøipojení odbìrného plynového zaøízení. Náklady na zøízení PP hradí ten, v jeho prospìch byla
zøízena. Vlastníkem pøípojky je ten, kdo uhradil náklady na její zøízení. Vlastník PP je povinen zajistit
její provoz, údrbu a opravy tak, aby se nestala pøíèinou ohroení ivota, zdraví èi majetku osob.
Provozovatel: Dritel licence na distribuci plynu.
Pøepis: Zmìna Zákazníka v odbìrném místì (OM) bez pøeruení dodávky a distribuce plynu a bez zmìny
charakteru odbìru, pøípadnì bez demontáe a montáe mìøicího zaøízení.
Pokud není ve Smlouvì o pøipojení nebo v tìchto OP SOP dále uvedeno jinak, má pojem pouitý v tìchto
OP SOP stejný význam, jaký mu pøisuzují obecnì závazné právní pøedpisy v plynárenství.
Èást A

Èl. III. Podmínky pøipojení OPZ k distribuèní soustavì
1. Provozovatel pøipojí OPZ k distribuèní soustavì (instaluje mìøicí zaøízení) a umoní Zákazníkovi
odbìr plynu v OM za podmínky, e:
a) Zákazník pøed instalací mìøicího zaøízení Provozovateli

1. Bude OPZ udrovat na svùj náklad ve stavu, který odpovídá poadavkùm bezpeènosti a spolehlivosti
stanovenými právními pøedpisy, technickými normami a technickými pravidly; nesplnìním tohoto
závazku se Zákazník vystavuje nebezpeèí postihu dle platných právních pøedpisù.
2. Poskytne Provozovateli souèinnost nutnou k realizaci pøipojení, k øádnému provozu, údrbì nebo
opravám PZ, vèetnì souèinnosti pøi zøizování práv Provozovatele k nemovitostem dotèeným PZ
a umoní Provozovateli pøístup k té èásti OPZ, kterou prochází nemìøený plyn.
3. Bez pøedchozího písemného souhlasu Provozovatele se zdrí
a) zásahu do OPZ, které by mohly ovlivnit správnou instalaci a funkènost mìøicího zaøízení,
pøípadnì do èástí OPZ, kterými prochází nemìøený plyn,
b) zásahu do mìøicího zaøízení vèetnì plomb.
4. Umoní kdykoliv osobám povìøeným Provozovatelem pøístup k mìøicímu zaøízení za úèelem
kontroly, údrby, opravy, výmìny èi odebrání mìøicího zaøízení, jako i k provedení odeètu stavu;
pøi první instalaci mìøícího zaøízení je Zákazník povinen umonit Provozovateli kontrolu souladu
technických hodnot uvedených ve Smlouvì o pøipojení.
5. Oznámí Provozovateli závadu na mìøicím zaøízení nebo neobvyklost ve funkci mìøicího zaøízení
a stejnì tak zneuití, pokození nebo odcizení mìøicího zaøízení nebo plomb, kterými je toto zaøízení
opatøeno, a to neprodlenì po zjitìní tìchto skuteèností; nesplnìním závazku oznámit poruení
mìøicího zaøízení nebo jeho zajitìní se Zákazník vystavuje nebezpeèí postihu dle platných právních
pøedpisù.
6. Oznámí Provozovateli
a) zamýlenou zmìnu v poètu a pøíkonu instalovaných spotøebièù nebo jejich technických
parametrù, a to alespoò 30 dnù pøedem,
b) zmìnu svých identifikaèních údajù, a to neprodlenì po provedení takové zmìny.
7. Je-li Zákazník souèasnì i vlastníkem PP, je povinen zajistit její provoz, údrbu a opravy tak, aby
se nestala pøíèinou ohroení ivota, zdraví èi majetku osob.

Èl. VII. Práva a povinnosti Provozovatele
Provozovatel
1. Bude na své náklady udrovat mìøicí zaøízení v øádném stavu a pravidelnì ovìøovat správnost
mìøení.
2. Má právo na pøístup k mìøicímu zaøízení za úèelem provedení kontroly, odeètu, údrby, výmìny
èi odebrání mìøicího zaøízení v souladu s pøísluným ustanovením Energetického zákona; pøi první
instalaci mìøicího zaøízení je Provozovatel oprávnìn provést kontrolu souladu technických hodnot
uvedených v ádosti o pøipojení a ve Smlouvì o pøipojení.

I. pøedá zprávu o revizi OPZ vyhotovenou zejména v souladu s vyhlákou è. 250/2021 Sb.,
o kontrolách, revizích a zkoukách vyhrazených plynových zaøízení, v platném znìní,

3. Je oprávnìn oznámit obchodníkovi s plynem, který dodává plyn Zákazníkovi do OPZ, e Zákazník
odebírá plyn neoprávnìnì.

II. doloí doklad o tom, e sjednal Smlouvu o sdruených slubách dodávky plynu do OPZ, anebo
Smlouvu o distribuci plynu do OPZ,

4. Provozovatel není povinen umonit Zákazníkovi odbìr plynu, jsou-li splnìny podmínky pro omezení
nebo pøeruení distribuce nebo dodávky plynu stanovené v právním pøedpise; ustanovení právního
pøedpisu o oznamovací povinnosti Provozovatele v souvislosti s pøeruením nebo omezením
distribuce nebo dodávky plynu tím není dotèeno.

b) charakter odbìru plynu v OM a zpùsob a místo pøipojení OPZ k distribuèní soustavì odpovídají
skuteènostem uvedeným v ádosti o pøipojení a ve Smlouvì o pøipojení,
c) jsou splnìny dalí podmínky stanovené tìmito OP SOP.
2. Nebudou-li splnìny výe uvedené podmínky, je Provozovatel oprávnìn nepøipojit OPZ Zákazníka.

Èl. IV. Úhrada za instalaci mìøicího zaøízení

Èl. VIII. Odpojení
1. Provozovatel je oprávnìn omezit nebo pøeruit distribuci plynu (odpojit OPZ) v pøípadech stanovených
EZ a na ádost Zákazníka.

Zákazník je povinen uhradit náklady na instalaci mìøidla v souladu s právními pøedpisy; výe úhrady
je stanovená Ceníkem Provozovatele, který je dostupný dálkovým zpùsobem.

2. Jestlie na výzvu Provozovatele, uèinìnou alespoò 3 pracovní dny pøedem, Zákazník neumoní
Provozovateli odpojit OPZ a odebrat mìøicí zaøízení, je Provozovatel oprávnìn oznámit tuto
skuteènost Státní energetické inspekci, kromì pøípadu, kdy o odpojení poádal Zákazník.

Èl. V. Zøízení plynárenského zaøízení a jeho majetkoprávní øeení

3. Dolo-li k odpojení OPZ z dùvodu, e OPZ ohrouje ivot, zdraví nebo majetek osob nebo pøi
likvidaci takového stavu, Provozovatel pøipojí OPZ do 5 dnu poté, co Zákazník prokáe, zejména
revizní zprávou, e dùvody k odpojení pominuly.

1. Specifikace plynárenského zaøízení (dále jen PZ), které jetì není zhotoveno a je nutné k pøipojení
OPZ Zákazníka k distribuèní soustavì, je uvedena v èl. V. Smlouvy o pøipojení.
2. Základní podmínky pro zøízení a dispozice novì zøizovaným PZ jsou stanoveny v èl. XII. a èl. XIV.
OP SOP.
3. Zákazník je povinen uhradit podíl oprávnìných nákladù na pøipojení vyplývající z platných právních
pøedpisù a stanovený platným Ceníkem Provozovatele.

4. Dolo-li k odpojení OPZ z dùvodu neoprávnìného odbìru plynu nebo neoprávnìné distribuce plynu
stanovené v obecnì závazném právním pøedpise, Provozovatel pøipojí OPZ ve lhùtách a za
podmínek stanovených právními pøedpisy ve znìní platném ke dni, kdy má dojít k pøipojení OPZ,
za pøedpokladu pøedloení zprávy o revizi OPZ.

Èl. IX. Zánik Smlouvy o pøipojení
1. Smlouva o pøipojení zaniká
a) jestlie z dùvodu na stranì Zákazníka nedojde k opìtovnému pøipojení OPZ ani do tøiceti esti
(36) mìsícù po odpojení OPZ z dùvodu dle èl. VIII. odst. 1 OP SOP, nebo
b) sjednáním Smlouvy o pøipojení stejného OPZ s jiným Zákazníkem (pøepis); nároky Provozovatele
vùèi Zákazníkovi vzniklé pøed zánikem Smlouvy o pøipojení nejsou tímto dotèeny. Jiným
Zákazníkem se pro úèely tohoto èlánku rozumí osoba, která doloí vlastnické právo k OPZ
anebo souhlas vlastníka OPZ v souladu s § 62 odst. 1 písm. a) Energetického zákona a podá
ádost o pøipojení.
c) Jestlie Zákazník nezahájí smluvní odbìr plynu do OPZ ani do tøiceti esti (36) mìsícù ode
dne nejdøíve moného termínu pøipojení uvedeného v èl. II. Smlouvy o pøipojení, zaniká Smlouva
o pøipojení a závazek Provozovatele zajistit poadovanou kapacitu. Zákazník je povinen bez
zbyteèného odkladu nahradit Provozovateli vekeré náklady vynaloené v souvislosti s pøipojením
OPZ, které Provozovatel øádnì doloí.

Èl. X. Zvlátní ustanovení
1. V souladu s ustanoveními zákona è. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajù, ve znìní
pozdìjích pøedpisù, a zákona è. 480/2004 Sb., o nìkterých slubách informaèní spoleènosti,
ve znìní pozdìjích pøedpisù, Zákazník souhlasí, aby Provozovatel:
a) v zájmu evidence øádného plnìní Zákazníkových závazkù, jako i za úèelem nezbytné ochrany
práv Provozovatele vyplývajících mu ze Smlouvy o pøipojení, v nezbytném rozsahu shromaïoval,
zpracovával a uchovával osobní údaje Zákazníka uvedené ve Smlouvì o pøipojení,
b) uil osobní údaje Zákazníka v rámci svých informaèních kampaní,
c) uil k íøení svých obchodních sdìlení vech Zákazníkem poskytnutých kontaktních údajù,
vèetnì elektronických. Zákazníkovi pøísluí právo odmítnout obchodní sdìlení zasílané
elektronickou formou podle platných právních pøedpisù. Osobní údaje Zákazníka jsou
zpracovávány automatizovanì i manuálnì a mohou být zpøístupnìny zamìstnancùm
Provozovatele, zpracovatelùm, s nimi má Provozovatel uzavøenu Smlouvu o zpracování
osobních údajù, pøípadnì dalí osobì v souladu se zákonem o ochranì osobních údajù.
2. Zákazník má právo pøístupu k osobním údajùm, právo na opravu osobních údajù, jako i dalí
práva dle zákona è. 110/2019 Sb.
3. Telefonická komunikace mezi Provozovatelem a Zákazníkem mùe být ze strany Provozovatele
monitorována z dùvodu zvyování kvality poskytovaných slueb. Na tuto skuteènost bude Zákazník
pøed zapoèetím tel. hovoru upozornìn.
4. Vlastnoruèní podpis zástupce Provozovatele lze v pøípadì uzavírání, zmìny nebo ukonèování
Smlouvy o pøipojení provést faksimilií tohoto podpisu. Stejným zpùsobem lze postupovat i v pøípadech
následného písemného styku v rámci plnìní Smlouvy o pøipojení, není-li ve Smlouvì o pøipojení
nebo OP SOP stanoveno jinak. Pokud je za Zákazníka jakoto zmocnitele pøi uzavírání, zmìnì
nebo ukonèování Smlouvy o pøipojení èinìn úkon na základì plné moci, mùe Provozovatel
poadovat úøednì ovìøenou kopii plné moci nebo v pøípadì pochybností úøednì ovìøený podpis
zmocnitele na plné moci.
5. Vekerá sdìlení, podání a oznámení mezi Provozovatelem a Zákazníkem mohou být doruèována
prostøednictvím poskytovatelù potovních slueb, kurýrních slueb a rovnì elektronickými
prostøedky (napø. fax, e-mail), pokud kontaktní údaje pro uití elektronických prostøedkù poskytl
Zákazník Provozovateli pøi uzavøení Smlouvy o pøipojení nebo kdykoli bìhem smluvního vztahu.
Zákazník je povinen uhradit podíl oprávnìných nákladù na pøipojení vyplývající z platných právních
pøedpisù a stanovený platným Ceníkem Provozovatele.
6. Písemnosti, adresované druhé smluvní stranì, odeslané doporuèenou zásilkou prostøednictvím
poskytovatele potovních slueb, se povaují za doruèené tøetí pracovní den od jejich prokazatelného
odeslání na adresu uvedenou ve Smlouvì o pøipojení nebo tìchto OP SOP.
7. Vyjdou-li najevo skuteènosti, které bez zavinìní Provozovatele brání pøipojení Zákazníka, je
Provozovatel oprávnìn nepøipojit OPZ a do okamiku, kdy tyto skuteènosti pominou. Skuteènosti,
které mohou bránit pøipojení dle tohoto odstavce, mohou být zejména, nikoliv vak výluènì:
 vyjde-li dodateènì najevo (napø. po uzavøení Smlouvy o pøipojení), e zaøízení, které má slouit
k pøipojení, není zpùsobilé k øádnému provozu bez zavinìní Provozovatele, nebo
 odmítne-li vlastník zaøízení, odliný od Zákazníka, umonit pøipojení OPZ.
8. Lhùta pro pøijetí návrhu Smlouvy o pøipojení èiní 12 kalendáøních mìsícù ode dne doruèení.
Èást B

Èl. XI. Obecné technické podmínky pøipojení k distribuèní soustavì
Obecné technické podmínky pøipojení upravují podmínky pro realizaci pøipojení nového OPZ Zákazníka
nebo podmínky pøi technických zmìnách/úpravách OPZ tak, e:
1. Je-li nutné pro pøipojení OPZ Zákazníka pouze zøízení mìøicího místa, platí podmínky èlánku I.
a XII. a XIV. tìchto OP SOP.
2. Je-li nutné pro pøipojení OPZ Zákazníka zøízení nové plynovodní pøípojky vèetnì mìøicího místa,
platí podmínky èlánku I. a XIII. a XIV. tìchto OP SOP.
3. Je-li nutné pro pøipojení OPZ Zákazníka zøízení nové plynovodní pøípojky, mìøicího místa a plynovodu,
platí podmínky èlánku I. a XIV.

Èl. XII. Zøízení nebo úprava mìøicího místa
1. Za plynomìrem bude osazen uzávìr (kulový kohout) pøísluné dimenze a vývody pro plynomìr
budou vodivì propojeny.
2. Velikost skøínì a øeení instalace musí umoòovat montá, demontá, vyjmutí a plombování
plynomìru bìnými prostøedky bez nutnosti destrukce skøínì nebo vynaloení zvýené námahy.
3. Objekt HUP musí být pøístupný z veøejného pozemku.

4. Zákazník pøedloí Provozovateli k odsouhlasení projektovou dokumentaci OPZ, a to za úèelem
posouzení souladu s údaji uvedenými ve Smlouvì o pøipojení nebo tìchto OP.
5. Specifické podmínky pøipojení pro odbìrné místo definované ve Smlouvì o pøipojení jsou stanoveny
v projektové dokumentaci a stanovisku Provozovatele k projektové dokumentaci OPZ.

Èl. XIII. Zøízení nové samostatné plynovodní pøípojky a mìøicíh o místa
Podmínky pro zøízení mìøicího místa jsou stanoveny v èl. XII. a navíc pro zøízení nové samostatné
plynovodní pøípojky budou splnìny následující podmínky:
1. Investorem plynovodní pøípojky (PP) je Zákazník.
2. Zhotovitel PZ je povinen min. 5 dní pøed zahájením prací nahlásit zahájení stavby zpùsobem
urèeným Provozovatelem s uvedením vech poadovaných údajù.
3. Provozovatel (nebo jím povìøená osoba) si vyhrazuje právo k provedení kontrolních èinností pøi
realizaci PZ.
4. Pøísluný orgán státní správy nebo autorizovaný inspektor povolil nebo byla na základì veøejnoprávní
Smlouvy povolena výstavba a/nebo uívání PZ v souladu se zákonem è. 183/2006 Sb., stavební
zákon, v platném znìní, a nedohodnou-li se strany jinak, byly odstranìny i pøípadné drobné vady
a nedostatky uvedené v povolení k výstavbì a/nebo uívání.
5. Vputìní plynu a uvedení PZ do provozu je moné pouze po provedení pøejímky mezi zhotovitelem,
Provozovatelem a stavebníkem a po splnìní vech podmínek uvedených mj. ve stanovisku
Provozovatele, Smlouvì o pøipojení a splnìní podmínek, které jsou poadovány dle zák. è. 183/2006
Sb., zákon o územním plánování a stavebním øádu  stavební zákon.
6. Propojovací práce na distribuèním plynovodu smí provádìt výhradnì organizace certifikované dle
TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ (ocel, plast) a provádìné èinnosti.
7. Specifické podmínky pøipojení pro odbìrné místo definované ve Smlouvì o pøipojení jsou stanoveny
v projektové dokumentaci a stanovisku Provozovatele k projektové dokumentaci PP.

Èl. XIV. Závìreèná ustanovení
1. Tyto OP SOP je moné mìnit èi nahradit tak, e Provozovatel nejménì 30 dnù pøed úèinností
zmìny OP SOP nebo nových OP SOP zveøejní zmìny OP SOP nebo nové OP SOP zpùsobem
umoòujícím dálkový pøístup (webové stránky Provozovatele) a na svých obchodních místech
nejménì 30 dnù pøed úèinností zmìn nebo nových OP SOP. Pokud Zákazník písemnì nevyjádøí
nejpozdìji 1 pracovní den pøed úèinností zmìny nebo nových OP SOP s jejich znìním svùj
nesouhlas, stávají se zmìny nebo nové OP SOP dnem jejich úèinnosti závazné pro Zákazníka.
Doruèí-li Zákazník písemnì svùj nesouhlas se znìním navrených zmìn nebo nových OP SOP
Provozovateli nejpozdìji 1 pracovní den pøed úèinností nových OP SOP mùe od Smlouvy o pøipojení
odstoupit.
2. V pøípadì pøepisu se nepouijí ustanovení Èl. III., bod 1, písm. a), Èl. IV., Èl. V., Èl. XI., Èl. XII.,
Èl. XIII., tìchto OP SOP.
3. Tyto Obchodní podmínky Smlouvy o pøipojení byly vydány spoleèností QUANTUM, a.s. dne
1. 6. 2022 s úèinností od 2. 7. 2022.

