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sMLoUvA o SDRUŽENÝCH sLuŽBÁcH DoDÁVKY PLYNU

NíŽe uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají ,,SmluvnÍ strany"

,,oBcHoDNíK" j

obchodní firma: ČEZ Prodej, s.r.o.
sídlo: Praha 4, Duhová 11425, PsČ 140 53,
lČ 27 232433
DlČ:CZ27232433
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vloŽka 106349
licence na obchod s plynem: 240908082
registrace OTE: 714
bankovní spojení: KomerčnÍ banka, a.s.., číslo účtu/kód banky:777022710100
zastoupená: Petra Kýdová, obchodní zástupce pro firemni zákazníky
[dále jen,,obchodnÍk"]

A,,zÁKAzNíK"
obchodnÍ Íirma: obec Brněnec
sídlo: Moravská Chrastová 77 ' 569 04, Brněnec-Moravská Chrastová
lČ: 00276464
DlČ: Cztt't7611-6'1
bankovní spojení: čest+' S Pciz.l reL'^)+číslo účtu/kód banky: /7P 34! 3#1 / t'P c C
zastoupená: \
llqr 2,LMítsLfrI' L{t4-Pu\ Š,vtZC<.,A
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[dále jen ,,Zákazník"l

tuto

SMLoUVU o SDRUŽENÝCH sLuŽBÁcH DoDÁVKY PLYNU
[dále jen ,,Smlouva"]

l. Úvodní ustanovení
Smlouva o sdruŽených sluŽbách dodávky plynu se uzavírá podle ustanovení $ 72 odst. 2 zák" č.45812000 Sb', o
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákón), ve znění
pozdějších předpisů [dále jen ,,EZ"] a zák. č. 8912012 Sb., občanský zákoník [dále jen ,,oZ''], v reŽimu přenesení
odpovědnosti za odchylku na obchodníka.Zákazník vyslovuje souhlas, aby obchodník sjednal s přÍslušným
provozovatelem distribuční soustavy smlouvu o distribuci plynu do odběrného místa Zákazníka [dále jen 

''oM"].

ll. Předmět Smlouvy
1. Předmětem Smlouvy je závazek obchodníka poskytnout Zákazníkavi sdruŽené sluŽby dodávky plynu [dále

jen 
',sdruŽené sluŽby"], tzn' dodávat Zákazníkovi sjednané mnoŽství zemního plynu a převzít odpovědnost za

odchylku [dále jen ,,dodávka plynu"] a zajistit uskladnění plynu, přepravu a distribuci plynu do oM Zákazníka.
2. Zákaznik se zavazuje odebrat sjednané mnoŽství plynu v oM podle podmínek této Smlouvy a uhradit

obchodníkovi řádně a včas dohodnutou cenu za dodávku plynu, uskladnění plynu a regulovanou cenu za
distribuci a za přepravu.

3. Dodávka plynu a distribuce plynu se uskutečňuje z distribuční sítě příslušného provozovatele distribuční
soustavy [dále jen 

',PDs'] 
podle ,,Smlouvy o připojení", kterou Zákazník uzavře| s PDS, a v souladu s platnými

Pravidly provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství a s Řádem provozovatele
přepravní soustavy a Řádem provozovatele distribuční soustavy, k jehoŽ zařizenije odběmé místo
Zákazníka připojeno (dále jen 'Řao 

pos), na které se tímto jako na vzájemně závazné pro obě smluvní
strany odkazuje.

4. Přílohou Smlouvy jsou obchodnÍ podmínky dodávky plynu [dále jen ,'OPD'']; v oPD jsou podrobněji upravena
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran. oPD tvoří, stejně jako další přílohy uvedené v této Smlouvě,
součást této Smlouvy. Ujednání ve Smlouvě mají před ustanoveními oPD přednost, pokud jsou s nimi v
rozporu. V případě změn oPD se vzájemné vztahy smluvních stran řídí oPD platnými ke dni řešenítěchto
vztahů. .J

Ill. Specifikace odběrného místa

ČEZ Prodej, s.r.o.



Specifikace oM (odběrných mÍst) Zákaznikaje uvedena v pňpojené Příloze k této Smlouvě _ "Spe;;rra-
odběrných míst, časová a technická specifikace plnění".

Podmínky a způsob měření jsou předmětem smlouvy o připojení, uzavřené meziZákazníkem a PDS

PoŽadavek na změnu rr,ýše dennÍ rezervované distribuční kapacity (dále jen ,,DK")' popř. sjednání měsíČr, _,ec,:

klouzavé distribuční kapacity na oM, zašle Zákazník formou písemného oznámení (elektronický zaslarÉho
obchodníkovi nejpozději do 12:00 hodin pracovního dne předcházejícího poslednímu dni pro podání Žádost c
změnu DK u PDS dle platných právních předpisů. obchodník je oprávněn odmÍtnout novou hodnotu DK
navženou Zákaznikem, popř' sjednání měsíční nebo klouzavé distribuční kapacity, jsou-li tyto V rozporu
s uzavřenou Smlouvou o připojení oM, podmínkami PDS, EZ, prováděcími předpisy k EZ' popř. příslušnými
cenovými rozhodnutími. V takovém případě platí nadále naposledy sjednané hodnoty DK.

Časová a technická specifikace plnění
Seznam oM ZákaznÍka, do ktených dodává obchodník Zákazníkovi plyn a za která přebírá odpovědnost za
odchylku, je uveden v článku lll. Smlouvy (popř' Příloze k této Smlouvě _,,Specifikace odběrných míst,
časová a technická specifikace plnění").
Sjednané mnoŽství plynu pro příslušná období kalendářního roku v MWh (dále také ACa) je uveleno
v článku lV. odst. 4 Smlouvy. Sjednaná kapacita je maximální denní dodané mnoŽství plynu v m'
obchodníkem Zákazníkovi v plynárenském dni (dále také DCQ*.') a její výše je uvedena v článku lll. písm.
f) Smlouvy (popř. Příloze k této Smlouvě _,,Specifikace odběrných mÍst' časová a technická specifikace
plnění")'
Dodaný plyn splňuje podmínky jakosti plynu v souladu s Rádem PDS platné ke dni dodání plynu' Výpočet
dodaného mnoŽství energie v kWh se provede jako součin spalného tepla a objemu dodaného plynu v m"
přepočteného navzlažné podmínky podle technických předpisů ve znění platném ke dni dodánÍ plynu
(aktuálně TPG 901 01 Technická pravidla pro přepočet dodávek plynu na energetické jednotky, kteý jako
vztaŽné podmínky uvádí:teplota plynu 15"C, absolutnítlak plynu 1o1,325 kPa a relativnívlhkost plynu q=0)'
Základní Údaje dodávky plynu:
Celkové s.iednané mnoŽství plynu pro více oM na období dodávky a rozdělení do měsíců je uvedeno
v připojené Příloze k této Smlouvě -,,Specifikace odběrných míst, časová a technická specifikace plnění".

Cena za sdruŽenou službu dodávky plynu
Cenaza sdruŽenou sluŽbu dodávky plynu se skládá z ceny za sluŽby obchodu' ceny distribuce a ceny za
sluŽby operátora trhu.
Cena za distribuci a za sluŽby operátora trhu je regulovaná. Veškeré platby za distribuci, včetně platby za
překročení rezervované distribuční kapacity, vycházejí z cen a principů výpočtu d|e platného cenového
rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (dále jen ERU).
Cena za sluŽby obchodu je obchodníkem stanovena jako fixní cena za odebrané mnoŽství. V ceně za
sluŽby obchodu je zahrnuta cena za komoditu, strukturování, přepravu, a zajištění sluŽeb obchodu.
Cena za sluŽby obchodu se sjednává takto:

Uvedené cenyjsou stanoveny bez daně z přidané hodnoty a bez daně ze zemního plynu. Daň z přidané
hodnoty a daň ze zemního plynu bude k uvedeným cenám připočtena dle platných právnÍch předpisů.
V případě že Zákazník poŽaduje dodávku plynu osvobozenou od daně z plynu a je drŽitelem oprávnění
k nabytí plynu osvobozeného od daně tak, jak stanovuje příslušný právní předpis, musí tuto skutečnost
doloŽit věrohodným způsobem obchodníkovi' Pokud Zákazník takto nabýý plyn osvobozený od daně
z plynu nebo jeho část uŽívá pro jiné Účely, neŽ stanoví příslušný právní předpis pro jeho osvobození,
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s1g 1oM) -ogootí ACQ (MWh)
; Qg11s 26:61 utby, obchod u

íKč'MWht

27Z36002A606538U 2017 0,1 00 465,00

272G6002O644999H 2017 8,878 465,00

27zc6o0zo64499íX 2017 17,480 465,00

272G6002O644985S 2017 7,436 465,00

272G60020040498R 2017 28,480 465,00

272G600Z.OO37726B 2017 13,354 465,00

272G60020004517G 2017 34,208 465,00

27zG600206729057 2017 14,998 465,00
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případně nabude plyn bez daně z jiného důvodu, je povinen takto odebraný plyn příslušnému správci daněpřiznat a zaplatit daň stanovenou příslušným právním předpisem (resp. postupovat způsobem stanoveným
tímto právním předpisem.
V případě, Že bude ERU regulovat cenu plynu pro zákazníky ve smyslu EZ ve vŠech jejích sloŽkách, bude
cena plynu stanovena obchodníkem v návaznosti na příslušné cenóvé rozhodnutí EŘÚ. - --

Fakturační a platební podmínky
Vyúčtováni do!9-vky plynY ? dislribuce plynu bude prováděno obchodníkem Zákazníkovi nejméně jednou zarok (dále jen ,,Zúčtovací období"), a to vystavením daňového dokladu (dále jen ,,Faktura,,) s nátázitostmi
podle příslušných právních předpisů. Dnem uskutečnění zdanitelného'plněňíje den zjištání skutečné
spotřeby.

2. Fakturu obchodník předloŽÍ (odešle) Zákazníkovi neprodleně po vystavení na Šjednanou zasílací adresu dle
_ Smlguvy. Faktura je splatná v den splatnosti v ní uvedený.
3. V průběhu Zúčtovacího období platí Zákazník obchodníkovi pravidelné zálohy; r4ýše, počet a splatnost zálohjsou stanoveny v platebním kalendáři (rozpisu záloh), kteqý obchodník předloii (žašrei Zákazníkovi napočátku účinnosti Smlouvy a dále pro další ZÚčtovací oodóuí společně i patturou; r.ýée' óoeet a splatnost

záloh je stanovena obchodníkem. obchodník je oprávněn měnit rrlýši, počet a splatnást 
'zál,on 

i poiadovat
úhradu záloh tam, kde nebyly mezi Účastníky sjednány, nor47m plátebním kalendárem' a to i v průběhu
ZÚčtovacího obdob'r; zaplacené zálohy v příslušném Zúčtovácím období budou započt"nyu" Faktuře.
Připadný přeplatek Faktury můŽe obchodník započítat na úhradu záloh v následujícím Žůetovacim období.4- Všechny platby podle Smlouvy se provádí bezhotovostně na účet obchodníka zprisooem áohodnutým ve
Smlouvě; číslo Účtu a variabilní symboljsou uvedeny v příslušné Faktuře nebo Élatebním kalendáři; všechnyplatby se provádějí v měně CZK, není-li dohodnuto ve Smlouvě iinak.5. Při nedodžení terminů a lhůt sjednaného způsobu Úhrady záloh a Faktur a jejich výše je Obchodník
oprávněn Účtovat ZákaznÍkovi úrok z prodlení ve výši o,05 % z dlužné častr<y'za razoyfen prooteni'
Zákazníkje povinen uhradit tuto částku Obchodnikovi na základě vystavené Faktury óo 15 dnů od data
doručení. Toto ujednání nezbavuje Obchodníka moŽnosti uplatněnínároku na náhrádu škody ani práva
omezit či ukončit dodávku plynu.

9 Pro účely vyÚčtování sdruŽené dodávky plynu, záloh, platebních a fakturačních podmínek se sjednává:
7 ' 9) adresa pro zasílání faktur a další Podání (tzv. ,,Zasílací adresa"): Moravská bhrastová 77, 569 04,

Brněnec-Moravská Chrastová
b) Zákazník se zavazuje platit obchodníkovi zálohové platby (zálohy) dle vystaveného p|atebního

kalendáře.
c) forma úhrady faktur: převodní příkaz
d) forma úhrady záloh: převodní příkaz
e) splatnost faktu(-y): Splatnost 14 den od vyst.dokl.

Vll. Zvláštní ujednání
Nejsou Žádná zvláštní ujednání.
5.

Vlll.Vypořádání odchylek skuteěně odebraného a sjednaného množství plynu, převod odchylky1. obchodník aZákaznk sjednávají, Že pro účely Smlouvy se neaplikuje pró óoocry Mo čl. Vlll. VypořádánÍ
odchylek skutečně odebraného a sjednaného mnoŽství ptynu, pievob odchylky 

-

Platnost a účinnost Smlouvy
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami s účinností na dobu určitou od zahájení
dodávky plynu do ukončení dodávky plynu podle ustanovení čl. lV. odst. 4 Smlouvy; ustanovení šmlouvy'vlichž se předpokládá provedení stanovených činností před uýše uvedeným termínem účinnosti, jsou
Účinná dnem podpisu Smlouvy. Je-liZákazník spotřebitelem vé smyslu usianovení oZ, tak obchodník a
Zákazník sjednávají, ŽeZákaznik v souladu s ustanovením s 1823bz Žádá, aby postytovaňisiuŽeb dle této
Smlouvy bylo zah_ájeno j'eště před uplynutím lhůty pro odstoúpení od Smlouvy. ' '

Smlouva můŽe být ukončena podle zásad uvedených v oPD.

Společná a závěrečná ustanovení
Smlouva se řídí právním řádem Če-ské republiky, zejména pakEZa oZ' Smluvní strany současně
sjednávají pro řešení sporů z této Smlouvy jako místně přislušný soud příslušný podle 

'i"tá 
iiár"

obchodníka v době uzavření této Smlouvy, ledaže je příslušný ERÚ.
obchodník, v rámci resp_ektování jemu příslušející povinnosti dbát rovného přístupu k zákazníkům, a v
souladu s ustanovením s 1740 odst. 3 oZ' předem vylučuje moŽnost přijetí smluvnÍho návrhu s dodatkem
nebo odchylkou učiněnými Zákazníkem.
ZměnySmlouvy lze přijmout r4ýhradně písemnouformou a musí být podepsány oprávnQnýmizástupci
smluvních stran; jakákoliv ústní ujednání o změnách Smlouvy budóu považ ována' za právío neplatná a
neúčinná. Návrhy změny Smlouvy zasílá obchodnikZákaznikovi zpravidla písemně, popřípadě
elektronickou poštou. Písemná forma je nezbytná i pro právní úkony směřujíci re zrusení šmtouvy, jakoŽ i
ke vzdání se požadavku na písemnou formu.

vt.
1.

tx.
1.

x.
1

2.

ČEZ Prodej, s.r.o.



4- Pokud by jakýkoliv závazek (povinnost) podle Smlouvy byl nebo by se stal neplatným nebo právně
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních závazkŮ (povinností)
podle Smlouvy. Smluvní strany se zavazuji nahradit takovýto neplatný nebo právně nevymahatelný závazek
(povinnost) novým, platným a právně vymahatelným závazkem (povinností), jehoŽ předmět bude
nejvhodněji odpovídat předmětu a Účelu původnÍho závazku (povinnosti).
Neuplatní-li kterákoliv strana nějaké právo, které pro ni vyplývá z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní,
nebude to vykládáno tak, Že se taková strana tohoto práva vzdává či zříká; takové opomenutí uplatnění
nebude rovněŽ povaŽováno zaúzus nebo praktiku protivící se takovému právu.
Pro účely Smlouvy se pouŽité pojmy vykládají ve smyslu EZ a předpisů jej provádějících, není-li výslovně
stanoveno.iinak.
Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, po jejím podpisu kaŽdý Účastník obdrŽí po 'l vyhotovení, není-li
Smlouva uzavírána způsobem uvedeným v čl. Vll odst. 2 Smlouvy. 'n

Smluvní strany prohlašují' Že k přijetí této Smlouvy pňstoupily po vzájemném váŽném, srozumitelném a
určitém projednání, a Že její obsah odpovídá skutečnému stavu věci a je výrazem jejich pravé a svobodné
vůle, coŽ pofuzují podpisy svých oprávněných zástupců.
Zákazník podpisem Smlouvy potvzuje, že převzal oPD, stejně jako další přílohy uvedené ve Smlouvě.

Přílohy:
1 Specifikace odběrných míst' časová a technická specifikace plnění

v ."xP!/Ěly"! -L '.'..... ..., dne

zAZÁKAZNÍKA

Obec

ttv"

6.

7.

8.

9.

Datum uzavření smlouvy:

V České Třebové, dne 25'07.2016

zA oBcHoDNíKA

ČEZ Prodej, s.r.o'

Petra Knýdová, obchodní zástupce pro firemní
zákazníky

JMENO, FUNKCE

ĚEí ptaeei' s.r.*.
Duhová 1 /425
140 53 Přaha 4
ll 27232433
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Brněnec
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