
Návod na vyplnění smlouvy plynu online

1 ZÁKAZNÍK
- vyplnit jméno, příjmení, datum narození, v případě, že se jedná o firmu je nutné vyplnit název firmy,         IČ 

a DIČ
- vyplnit adresu trvalého bydliště a kontaktní informace
- je-li korespondenční adresa odlišná od adresy trvalého bydliště, je nutné ji také vyplnit

2 SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA
- EIC   kód  –  velmi  důležitý  údaj,   naleznete  jej  na  faktuře  plynu,  zpravidla  začíná  takto  27ZG…… 

(pro distribuční území Pražská Plynárenská uveďte číslo plynoměru)
- Číslo  odběrného  místa  –  naleznete  na  faktuře,  začíná  číslicí  93……  pro distribuční  území  RWE,  42…… 

pro distribuční území E.ON
- předpokládaná roční spotřeba – vyplňte dle posledního vyúčtování
- charakteristika a časovost odběru – zaškrtněte, kdy plyn využíváte
- uveďte stávajícího dodavatele a popř. název produktové řady (máte-li smlouvu se stávajícím dodavatelem 

uzavřenou na dobu určitou, uveďte datum sepsání smlouvy a dobu, na kterou byla sepsána)

3 ADRESA ODBĚRNÉHO MÍSTA
- uveďte adresu, ve které se odběrné místo nachází (zpravidla to bývá adresa trvalého bydliště)

4 PLATEBNÍ PODMÍNKY
- vyberte periodicitu záloh, způsob, kterým budete zálohy hradit a uveďte výši zálohy

Vyplněnou smlouvu potvrďte ikonkou „odeslat“. Ihned po odeslání Vám do mailu, který je uveden ve smlouvě, přijde 

potvrzovací mail s odkazem, který je třeba rozkliknout. Po-té se zobrazí vyplněná smlouva. Tu vytiskněte 2x, vyplňte 

datum, místo podpisu a podepište.

Ostatní pokyny

Smlouvu může uzavřít pouze osoba, na kterou je plynoměr vedený.
Smlouvu prosím vytiskněte a vyplňte dvakrát.
K vytištěným smlouvám připojte vytištěný a podepsaný ceník platný pro dané distribuční území a kopii posledního 
vyúčtování stávajícího dodavatele.
Jestliže nemáte možnost odeslat kopii vyúčtování, připojte k dokumentům originál a my Vám po vytvoření kopie 
originál vrátíme zpět.

Všechny dokumenty vložte do obálky a odešlete na adresu:

OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o.
Třída Míru 1
381 01  Český Krumlov

Po obdržení dokumentů Vám bude jeden podepsaný výtisk smlouvy vrácen zpět.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na telefonním čísle 840 333 444 nebo
pište na e-mail: info@obecni-plynarna.cz 


