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SMLOUVA o sonuŽenÝcn sluŽeÁcH oooÁvxv PLYNU
č. zotstsstottz
1oÁlr JEN ,,sMLoUVA,,)

Kategorie : (prosím zaŠkrtněte)

Důvod: ! Nový odběr
fi Maloodběratel ! streani odběratel

! změna zákazníka (přepis)
fi změna dodavatele - původní dodavatel:

Lhůta pro přijetí návrhu (doručení podepsané Smlouvy obchodníkovi|:21.12.2015

obchodník

EŇ
The energy to lead

RWE Energie, s.r.o.
Limuzská 3135112
108 00 Praha - Strašnice

Licence pro obchod se zemním plynem č. 24040240

lČ: 49903209
DlČ: Cz49903209
Zápis v oR: MěS v Praze, oddíl C, vloŽka 220583

Bankovní účet č. 38138í0207lo1o0
Tel: 840 200 500 Email: prodej@ruve.cz

Zákaznik Císlo zákazníka:
Název: obec Brněnec

lČ:00276464 DlČ:

Ulice'' M oravská C hrastová Číslo pop.iorient.: 77

obec'' Brněnec Část obce: PSČ:56904

Bankovní účetě. 1283433379 l 0800 Zápis v oR: ' oddíl . vloŽka

JehoŽ jménem jedná / zastupuje'. Mgr. Blahoslav Kašpar-starosta obce

odběrná místa / místa spotřeby:

Seznam odběrných míst je uveden v PřÍloze č. í této Smlouvy

Celková roční plánovaná spotřeba za všechna oM: 264 MWh

Cena a produkt

Cena(y) za odebraný zemní plyn a ostatní sluŽby dodávky je uvedena v příloze č. 2 této Smlouvy.

Doruěování korespondence

Adresa pro doručování korespondence je: X stejná jako je adresa zákazníka E jina

Číslo pop./orient.:

Část obce PSČ:

E-faktura:

osoba oprávněná kjednáníve věcech smluvních: osoba pověřená pro operativní a techn. jednání:

Jméno a příjmení: Mgr. Blahoslav Kašpar Jméno a přÍjmení

Funkce: starosta obce Funkce:

Telefon: 461 523 810 Telefon:

E-mail : sÍarosÍa @brne nec. cz

Platební podmínk

Zálohy fi příkaz k úhradě ! inkaso z účtu [l stejný BÚ f] jiný BÚ:

periodicita: souhrná zálohaza všechna oM (Kč):

Faktury

Přeplatek fi převod na účet: X stejny BÚ tr jiný BÚ:

Nedoplatek fi příkaz k Úhradě E inkaso z účtu E stejný BÚ tr jiný BÚ:
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1. Cena za odebraný zemní plyn a ostatní sluŽby dodávky je stanovena v příloze č. 2 této Smlouvy.
Cena za odebraný zemní plyn a ostatní sluŽby dodávky určená V příloze č. 2 této Smlouvy má charakter
jednosloŽkové ceny (,,dále jen Cena"), jejíŽ platnost a účinnost pro smluvnÍ vztah mezi Zákazníkem
a obchodníkem je uvedena v této příloze, přičemŽ Cena je po dobu Vymezenou v příloze č. 2 neměnná'
Cenaza distr|buci je stanovena platným a Účinným cenovým rozhodnutím Energetického regulačnÍho úřadu
pro příslušné období' K celkové ceně bude připočtena DPH a daň ze zemního plynu ve výši podle
zákonných sazeb'
obchodnÍk se zavazuje oznámit Zákazníkovi prostřednictvím aplikace RWE oNLlNE sERVls (viz oP),
popřípadě i jiným vhodným způsobem, nejpozději však do 31. července přísluŠného kalendářního roku
dodávky případné změny Ceny na následující kalendářní rok (prolongační období). Pokud obchodník
Zákazníkovl Žádné změny do 3í. července přísluŠného kalendářního roku neoznámí, má se za to, Že Cena
za odebraný zemní plyn a ostatní sluŽby dodávky pro příslušný kalendářní rok bude platit i pro následujícÍ
kalendářní rok (prolongační období).
PokudZákazník doručÍ obchodníkovi písemný nesouhlas s cenou, příp. změnami určení ceny na
následující kalendářní rok, příp. pÍsemný nesouhlas s prolongací Smlouvy na další období, a to způsobem
stanoveným v oP' nejpozději však do 3'1 . srpna příslušného kalendářního roku, končí platnost smlouvy
k poslednímu dni příslušného kalendářního roku' V opačném případě se má za to,žeZákazník Cenu, příp.
změny určenÍ Ceny na následující kalendářní rok akceptoval a tato úprava Vstoupí v účinnost 1. ledna
následujÍcího roku s tím, Že platnost a účinnost smlouvy se vŽdy prodluŽuje o jeden kalendářní rok.
Zákazníkje oprávněn oznámit obchodníkovi prostřednictvím aplikace RWE oNLlNE sERVls' popřípadě
ijiným vhodným způsobem změnu smluvního mnoŽství a denní rezervované kapacity na následující
kalendářní rok nejpozději však do 31. srpna příslušného kalendářního roku. obchodník se v takovém
případě zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Zákazníka, zda má tato změna dopad na Cenu, příp.
změny určení Ceny na následující kalendářní rok. Pokud ano, oznámená Cena' příp. změny určení Ceny
pozbývají platnosti a smluvní strany se zavazu1í o nových podmínkách prolongace této Smlouvy jednat'
V opačném případě obchodník polvrdíZákazníkovi platnost dohodnutých podmínek pro následující rok.
Ustanovení odst. 2, 3 a 4 tohoto článku se nevztahuje na víceletou Smlouvu se sjednanými parametry ceny
(příloha č. 2) s výjimkou posledního roku trvání takové Smlouvy (Zákazník je oprávněn ustanovení odst. 2, 3
a 4 tohoto článku vyuŽít poprvé v posledním roce platnosti takto uzavřené Smlouvy).

lll. Závěrečná ustanoveni

Tato Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, kaŽdý s platností originálu, z nichŽ jeden obdrŽí obchodník
a jeden Zákazník.
Smlouva můŽe b1it měněna nebo doplňována na základě písemných dodatků uzavřených oprávněnými
zástupci obou smluvních stran nebo na základě prostředků elektronické komunikace, za podmínek předem
písemně Stranami Smlouvy sjednaných. Toto ustanovení nemá vliv na oprávnění obchodníka měnit oP
postupem v nich stanoveným'
Smlouva zaslaná Zákazníkovi a podepsaná pouze obchodníkem je povaŽovaná za návrh Smlouvy'
Smlouva je platná dnem doručení podepsaného návrhu Smlouvy obchodníkovi. Pokud Zákazník
podepsaný návrh Smlouvy nedoručí obchodníkovi vhodným způsobem zpět (elektronicky nebo poštou) ve
shora uvedené lhůtě pro přijetí návrhu, má se za to, Že Zákazník návrh Smlouvy neakceptoval. obchodník
si vyhrazuje právo návrh Smlouvy odvolat i během lhůty pro přijetí návrhu, nejdéle Však do doby přijetí
návrhu Zákazníkem.
odvíjí-li se počátek běhu lhůt podle této Smlouvy od okamŽiku doručení, má se v pochybnostech za to,
Že zásilka byla doručena třetího dne po jejím odeslání druhé smluvní straně.
V přÍpadě zaslání podepsané Smlouvy obchodníkovi elektronickými prostředky se zákazník zavazuje
do 30 kalendářních dnů od tohoto odeslání doručit.podepsaný originál Smlouvy obchodníkovi na adresu:
RWE Zákaznické sluŽby, s.r.o., Plynární 274816,70272 ostrava - Moravská ostrava.
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l. Předmět Smlouvy a doba jejího trvání

Touto Smlouvou se obchodníkzavazuje dodávat Zákazníkovi zemníplyn a zajistit na vlastníjméno a na
vlastní účet přepravu plynu, distribuci plynu' uskladnění plynu aZákazník se zavazuje zaplatii obchodníkovi
sjednanou cenu. Dodávka plynu se uskutečňuje v souladu s touto Smlouvou a platnými obchodními
podmínkami dodávky zemního plynu Zákazníkovi vydanými obchodníkem, které se vztahují k odběrným
místům nad 630 000 kWh/rok (dále jen ,,oP Voso), nebo platnými obchodnÍmi podmínkami sdruŽených
sluŽeb dodávky zemního plynu Zákazníkovi vydanými obchodníkem' které se vztahují k odběrným místŮm
do 630 000 kWh/rok (dále jen 

''oP Mo'), souhrnně nazýVanými pro účely této Smlouvy jako (,,oP")' přičemŽ
platÍ ty oP' které odpovídají shora uvedené plánované roční spotřebě ZákaznÍka. Přílohy jsou Špolečně
s oP nedílnou součástí této smlouvy.
Smlouva je účinná od B'1'2015 (datum zahájenÍ dodávky)' vyjma čl. XV., odst.'l ,2(i) a 3 oP VoSo a čl' 7,
odst. 7'6 oP Mo' které nabývají účinnosti dnem platnosti smlouvy. V případě, Že nebude ňoŽné zahájit do
některého odběrného místa uvedeného v příloze č' 1 dodávku zemního plynu Ve stanoveném termínu,
smluvní strany odkládajÍ účinnost smlouvy ve vztahu k takovému odběrnému místu do doby faktického
zahájení dodávky. smlouva se povaŽuje za Smlouvu o sdruŽených sluŽbách dodávky plynu podle $ 72
odst. 2 energetického zákona. Smlouva se sjednáVá na dobu určitou do 31 .12.2016s moŽností
automatického prodlouŽení vŽdy o 'l kalendářní rok, a to i opakovaně (prolongace). Podmínky prolongace
jsou uvedeny dále v odst' 2,3 a 4 článku ll'
Sm|uvní strany se mohou na ukončení účinnosti této Smlouvy dohodnout; tato Smlouva zaniká také
z důvodů uvedených v oP.

ll. Cena
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6. Ujednání v této Smlouvě ruŠí a nahrazují ujednání sjednaná v případné předchozí smlouvě a případná
předchozí ujednání, uzavřená mezi týmiž stranami, jejichŽ předmětem byly závazek dodáVat a závazek
odebírat plyn v předmětném odběrném místě' a to včetně ujednání ústních.

7. Fyzické osoby, které tuto Smlouvu uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran' tímto prohlašují,
Že jsou p|ně oprávněny k platnému uzavření této Smlouvy.

B. Smluvní strany shodně prohlašují, Že tato smlouva byla uzavřena v rámci běŽného obchodního styku.
9. Zákazník výslovně prohlaŠuje a svým podpisem potvzuje, Že se seznámil s oP a Řádem provozovatele

distribuční soustavy (dále jen ,,Řao";, ptatnymi v době podpisu této Smlouvy, a zavazuje se jimi řídit, jakoŽ
ijejich změnami. oP a Řád tvoří součást smluvního ujednání stran. Ujednání v této Sňlouv'ě rhají přédnost
před ustanoveními oP i Řádu, pokud jsou s nimi V rozporu, s výjimkoú kogentních pravidel Řaoú, óo nicnz
se nelze platně odchýlit.

Přílohy:

Příloha č. '1 - Seznam odběrných míst
Příloha č. 2 - cena(y) za odebraný zemní plyn a ostatní služby dodávky

Místo a datum podpisu 21.12.2015 Brněnec Místo a datum podpisu 21.12.2015 Brněnec

Za obchodníka Za Zákazníka

Jméno' příjmení

lng. Tomáš Varcop

Funkce

jednatel

Jméno, příjmení

Mgr' BIahoslav Kašpar

Funkce

starosta obce

Podpis

Jméno' přÍjmení

Funkce

Podpis

(Vyplňuje RWE)

Kód prodejce:

iC0 0'i27ti1ca
DiČl ulZ0i]27$464

Podpis 
ft"rá [o*r-

Jméno, příjmení

Mgr. Zbyněk Solecký

Funkce

^ -'- /) .'-

,ý#,rú'ul
/

jednatel

Podpis

,ť} -B,*]fl i:lnŠ{Ě}ďnfl H
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sEzNAM oDBĚRNÝcH tuísr
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odběrné místo / místo spotřeby č' 1.

ElC kód: 27ZG600z000451 7G
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Číslo pop./orienl: 77

Obec: Bměnec Část obce PsČ: 569 04

Plánovaná roční spotřeba: 35 MWh Výše zálohy pro oM (Kč):

odběrné místo / místo spotřeby č. 2.

ElC kód: 27zG600z0037726B

Číslo pop'iorient.: í4
Obec'. Brněnec Část obce: PSČ: 569 04

Plánovaná roční spotřeba: 29 MWh Výše zá|ohy pro oM (Kč)

odběrné místo / místo spotřeby č. 3.

ElC kód: 27ZG600Z004049BR

Ulice: Číslo pop./orient': 39

obec: Brněnec Část obce: PSČ: 569 04

Plánovaná ročnÍ spotřeba: 48 MWh Výše zálohy pro oM (KČ)

odběrné místo / místo spotřeby č. 4'

ElC kód: 27ZG600z06449B5s

Ulice: Číslo pop./orient.: 229

obec'. Brněnec Část obce: PSČ: 569 04

Plánovaná roční spotřeba: í6 MWh Výše zálohy pro oM (Kč):

odběrné místo / místo spotřeby č. 5'

ElC kód: 27zG600Z0644991 X
Číslo pop'/orient.: 230

Obec: Brněnec Část obce: PSČ: 569 04

Plánovaná roční spotřeba: 700 MWh VýŠe zálohy pro oM (Kč):

odběrné místo / místo spotřeby č. 6.

ElC kód: 27zG600z0644999H

Číslo pop./orient.: 231

Obec'' Brněnec Část obce: PSČ: 569 04

Plánovaná roční spotřeba 36 MWh Výše zálohy pro oM (Kč):

odběrné místo / místo spotřeby č. 7

ElC kód:

Číslo pop./orient.:

Obec: Část obce: PSČ:

Plánovaná roční spotřeba: VýŠe zálohy pro oM (Kč):

odběrné místo / misto spotřeby č. 8'

ElC kód:

ČÍslo pop./orient.:

Plánovaná roční spotřeba:

Část obce

Výše zálohy pro oM (Kč)

PSČ:
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Číslo pop./orient.:

Část obce: psČ:

Plánovaná ročn í spotřeba: Výše zálohy pro oM (Kč):

odběrné místo / misto

ElC kód:

Číslo pop./orient':Ulice:

Cást obce: psČ:

Plánovaná roční spotřeba: Výše zálohy pro oM (Kč)

V případě' Že nedojde v některém výše uvedeném odběrném místě ze strany operátora trhu, a.s. - oTE, a's. -ke schválení změny dodavatele nebo ze strany PDS ke schválení rezervace-kapacity v poŽadované výši,
smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost za účelem napiavení stavu a zajištěnídodáut y
zemnÍho plynu do všech výše uvedených odběrných míst v nejbližŠím moŽném termínu.

Místo a datum podpisu 21'12.2015 Brněnec Místo a datum podpisu 21 .12'2015 Brněnec

Za obchodníka ZaZákazníka

Jméno' příjmení

lng. Tomáš Varcop

Funkce

jednatel

Podpis

Jméno, příjmení

Mgr.. Blahostav Xulvxr;fr(,
Funkce - 

I
starosta obce

Jméno, příjmení

Mgr' Zbyněk Solecký

Funkce

jednatel

Podpis

Podpis

Jméno, příjmení

Funkce

Podpis

(Vyplňuje RWE)

Kód prodejce:

fr",b h-r ffi-F'iI\gilFIEť' '?']
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Smluvní strany se dohodly na ceně za odebraný zemní plyn a ostatní sluŽby dodávky, která je pro tuto Smlouvu
určena jako cena jednosložková, takto:

1) cena platná a účinná pro rok2016od B.1.2016do 31.12.2016: 549,14KčlMwh bez DPH

B RYITE
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2) cena platná a účinná pro rok 2017 od 1.1.2017 do 31'12.2017: XXXXXKčlMwh bez DPH

3) cena platná a účinná pro rok 201 8 od 1 '1 '201 B do 31 .1 2'201 8: XXXXXKčlMwh bez DPH

Místo a datum podpisu 21 '12.2015 Brněnec Místo a datum podpisu 21.12'2015 Brněnec

Za obchodníka ZaZákazníka
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Jméno, příjmení

lng' Tomáš VarcoD

Funkce

jednatel

Podpis

Jméno' příjmení

Mgr. Zbyněk Solecký

Funkce

jednatel

Podpis

Jméno, příjmení

Mgr' Blahoslav Kašpar

Funkce (

starosta obce

Podpis

Jméno, příjmení

Funkce

Podpis

(vyplňuje RWE)

Kód prodejce:
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