NÁLEŽITOSTI POTŘEBNÉ K REALIZACI OSAZENÍ MĚŘIDLA A ROZŠÍŘENÍ
STÁVAJÍCÍHO ODBĚRU
Před zahájením odběru zemního plynu (dále jen plyn) je nutné uzavřít s Pražskou plynárenskou, a. s.
(dále jen PP, a. s.) Smlouvu o sdružených službách dodávky a odběru plynu (dále jen Smlouva).
Smlouvu pro nově zřízené odběrné místo (zařízení) lze uzavřít pouze se souhlasem vlastníka dotčené
nemovitosti (v případě spoluvlastnictví se souhlasem většinového spoluvlastníka) v souladu se zákonem
číslo 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích v platném
znění (dále jen energetický zákon) na základě předloženého výpisu z katastru nemovitostí, kupní smlouvy či
nájemní smlouvy, rozhodnutí o dědictví nebo jiného titulu.
K uzavření Smlouvy v kategorii „domácnost“ předložte následující doklady:
(kategorií „domácnost“ se rozumí fyzická osoba, jíž je dodáván plyn sloužící k uspokojování její osobní potřeby
a osobních potřeb příslušníků její domácnosti s ročním odběrem do 630 000 kWh tj. 60 000 m3 plynu)
1) V případě osazení nového plynoměru na stávající plynovodní přípojku:
- průkaz totožnosti, v případě zastoupení druhou osobou plnou moc bez notářského ověření
(Formulář „Plná moc“ je možné získat na www.ppas.cz nebo v obchodních kancelářích PP, a. s.)

-

-

písemný souhlas vlastníka dotčené nemovitosti (v případě spoluvlastnictví souhlas většinového
spoluvlastníka) se zavedením plynu včetně souhlasu s instalací plynových spotřebičů na základě
předloženého výpisu z katastru nemovitostí, kupní či nájemní smlouvy, rozhodnutí o dědictví a podobně.
technické podmínky připojení k distribuční soustavě stanovené na základě žádosti společností Pražská
plynárenská Distribuce, a. s., včetně podepsané Smlouvy o připojení k distribuční soustavě
platnou a kladnou zprávu o výchozí revizi odběrného plynového zařízení, vystavenou oprávněným
revizním technikem, která nesmí být starší než 3 roky a musí obsahovat:
 doklad o tlakové zkoušce ne starší než 6 měsíců
 posudek kouřových cest vystavený oprávněnou kominickou společností (v případě, že je
instalován plynový spotřebič s odkouřením do komína nebo kouřovodem dle platné normy ČSN
73 4201) ne starší než 1 rok
(originál zprávy o výchozí revizi odběrného plynového zařízení zůstane uložen v PP, a. s.)

2) V případě změny spotřebičů na stávajícím plynoměru:
- doklady uvedené v bodu 1)
- číslo plynoměru
3) V případě zřizování nové plynovodní přípojky na Vaše náklady:
- doklady uvedené v bodu 1)
- smlouvu o provozování plynovodní přípojky uzavřenou mezi Vámi a oprávněnou společností
- kolaudační souhlas s nabytím právní moci na stavbu plynovodní přípojky nebo předběžný souhlas
stavebního úřadu s užíváním plynovodní přípojky dle stavebního zákona, případně územní souhlas nebo
oznámení o zahájení užívání stavby dle zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního
řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon)
4) V případě zřizování nové plynovodní přípojky na náklady PPD, a. s. nebo na smlouvu s investorem:
- doklady uvedené v bodu 1)
plynoměr lze osadit až po vydání kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci na stavbu plynovodní
přípojky nebo předběžného souhlasu stavebního úřadu s užíváním plynovodní přípojky dle stavebního
zákona, případně územního souhlasu nebo oznámení o zahájení stavby užívání dle zákona číslo 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebního řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon)
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V případě znovu osazení plynoměru :

5)

-

při žádosti o znovu osazení plynoměru platnou zprávu o provozní revizi OPZ, která byla vypracována po
termínu odebrání plynoměru v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. v aktualizovaném znění.
pokud byl plynoměr odebrán na dobu kratší než 6 měsíců, postačí zápis o provedení ověření technického
stavu provedeném opět až po termínu odebrání plynoměru podle ustanovení čl. 5.8 TPG 800 03.
Takovéto ověření technického stavu může provést pouze pracovník, který splňuje odbornou
způsobilou potřebném rozsahu (revizní technik, montážní pracovník) s příslušným platným osvědčením.

V případě vzniku nového odběru (místa spotřeby) formu úhrady plateb – číslo bankovního spojení, číslo
SIPO (spojovací číslo)
K uzavření Smlouvy v kategorii „maloodběratel“ předložte následující doklady:
(kategorií „maloodběratel“ se rozumí fyzická osoba, jíž je dodáván plyn pro podnikatelské účely nebo právnická
osoba s ročním odběrem do 630 000 kWh tj. 60 000 m3 plynu)
1) V případě osazení nového plynoměru na stávající plynovodní přípojku:
- průkaz totožnosti, v případě zastoupení druhou osobou plnou moc bez notářského ověření
(Formulář „Plná moc“ je možné získat na www.ppas.cz nebo v obchodních kancelářích PP, a. s.)

výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, zřizovací listinu atd. IČ, DIČ
písemný souhlas vlastníka dotčené nemovitosti (v případě spoluvlastnictví souhlas většinového
spoluvlastníka) se zavedením plynu včetně souhlasu s instalací plynových spotřebičů na základě
předloženého výpisu z katastru nemovitostí, kupní či nájemní smlouvy, rozhodnutí o dědictví a podobně.
technické podmínky připojení k distribuční soustavě stanovené na základě žádosti společností Pražská
plynárenská Distribuce, a. s., včetně podepsané Smlouvy o připojení k distribuční soustavě
platnou a kladnou zprávu o výchozí revizi odběrného plynového zařízení, vystavenou oprávněným
revizním technikem, která nesmí být starší než 3 roky a musí obsahovat:
 doklad o tlakové zkoušce ne starší než 6 měsíců
 posudek kouřových cest vystavený oprávněnou kominickou společností (v případě, že je
instalován plynový spotřebič s odkouřením do komína nebo kouřovodem dle platné normy ČSN
73 4201) ne starší než 1 rok
(originál zprávy o výchozí revizi odběrného plynového zařízení zůstane uložen v PP, a. s.)

-

-

2) V případě změny spotřebičů na stávajícím plynoměru:
- doklady uvedené v bodu 1)
- číslo plynoměru
3) V případě zřizování nové plynovodní přípojky na Vaše náklady:
- doklady uvedené v bodu 1)
- smlouvu o provozování plynovodní přípojky uzavřenou mezi Vámi a oprávněnou společností
- kolaudační souhlas s nabytím právní moci na stavbu plynovodní přípojky nebo předběžný souhlas
stavebního úřadu s užíváním plynovodní přípojky dle stavebního zákona, případně územní souhlas nebo
oznámení o zahájení užívání stavby dle zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního
řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon)
4) V případě zřizování nové plynovodní přípojky na náklady PPD, a.s. nebo na smlouvu s investorem:
- doklady uvedené v bodu 1)
plynoměr lze osadit až po vydání kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci na stavbu plynovodní
přípojky nebo předběžného souhlasu stavebního úřadu s užíváním plynovodní přípojky dle stavebního
zákona, případně územního souhlasu nebo oznámení o zahájení stavby užívání dle zákona číslo 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebního řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon)
5) V případě znovu osazení plynoměru :
při žádosti o znovu osazení plynoměru platnou zprávu o provozní revizi OPZ, která byla vypracována po
termínu odebrání plynoměru v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. v aktualizovaném znění.

-

-

pokud byl plynoměr odebrán na dobu kratší než 6 měsíců, postačí zápis o provedení ověření technického
stavu provedeném opět až po termínu odebrání plynoměru podle ustanovení čl. 5.8 TPG 800 03.
Takovéto ověření technického stavu může provést pouze pracovník, který splňuje odbornou
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způsobilou potřebném rozsahu (revizní technik, montážní pracovník) s příslušným platným osvědčením.

V případě vzniku nového odběru (místa spotřeby) formu úhrady plateb – číslo bankovního spojení
Uzavření Smlouvy a následné změny, tj. změny týkající se identifikačních údajů zákazníka nebo složení
spotřebičů je třeba projednat v obchodní kanceláři PP, a. s., Jungmannova 31, Praha 1 nebo U Plynárny 500,
Praha 4 v návštěvních a úředních hodinách (pondělí až čtvrtek 9 – 18 hodin, pátek 9 – 12 hodin).
PP, a. s., zajišťuje také obchodní služby formou osobní návštěvy našeho pracovníka v místě bydliště nebo sídle
zákazníka. Termín návštěvy je možné sjednat na telefonním čísle zákaznické linky 840 555 333, kde Vám
podáme podrobnější informace.
Jedná se o následující služby:
- uzavření Smlouvy včetně osazení plynoměru
- ukončení Smlouvy včetně odebrání plynoměru nebo přerušení dodávky plynu
- výměna nefunkčního plynoměru
- zaplombování/rozplombování plynoměru
Dovolujeme si Vás upozornit, že uvedení odběrného plynového zařízení do provozu pro požadované spotřebiče
bez uzavření Smlouvy nebo bez plynoměru je dle energetického zákona považováno za neoprávněný odběr.
Případné dotazy k uzavření Smlouvy, realizaci osazení a Technickým podmínkám připojení k distribuční
soustavě Vám zodpoví zaměstnanci obchodní kanceláře PP, a. s., Jungmannova 31, Praha 1 nebo U Plynárny
500, Praha 4 v návštěvních a úředních hodinách: pondělí až čtvrtek 9 – 18 hodin, pátek 9 – 12 hodin.
Těšíme se na další spolupráci
Pražská plynárenská, a. s.

PP-21-1-006-15

