
např. nesmí obsahovat sankce či jiné postihy za nedodržení smlouvy ze strany zákazníka, nestanoví-li 
tak tato smlouva.

VII. Pokuty a sankce

V případě, že dodavatel z jakýchkoliv důvodů nedodá odběrateli elektrické energie dle podmínek, 
stanovených touto smlouvou, je odběratel oprávněn požadovat po dodavateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 150.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Dodavatel je povinen takto vyčíslenou smluvní 
pokutu odběrateli uhradit.

Současně se dodavatel zavazuje odběrateli nahradit veškerou škodu, která odběrateli vznikla 
v souvislosti s nedodáním elektrické energie, spočívající ve zvýšených nákladech za odběr elektrické 
energie od jiného -  náhradního dodavatele a to do 15 dnů od obdržení vyúčtování vzniklé škody.

V případě prodlení dodavatele s termínem fakturace, je odběratel oprávněn požadovat po dodavateli 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Dodavatel je povinen takto vyčíslenou 
smluvní pokutu odběrateli uhradit.

V případě prodlení odběratele s úhradou faktur dle čl. IV. této smlouvy, je dodavatel oprávněn 
požadovat po zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
Odběratel je povinen takto vyčíslenou smluvní pokutu dodavateli uhradit.

Vlil. Doba platnosti smlouvy a závěrečná ustanovení

Dodávka se uskuteční od 1. 1. 2019. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2020. 
Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží dodavatel a jeden 
stejnopis odběratel.

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či kontradikcí mezi zněním této smlouvy (bez její přílohy či bez 
jejích příloh) a jednotlivými přílohami smlouvy je rozhodující znění smlouvy.

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či kontradikcí mezi zněním jednotlivých příloh smlouvy je 
rozhodující znění té přílohy, která je první v číselném pořadí.

Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy přechází na případné právní nástupce 
smluvních stran.

Zákazník podpisem této smlouvy uděluje souhlas, aby dodavatel uzavřel s příslušným provozovatelem 
distribuční soustavy smlouvu o distribuci elektrické energie do jednotlivých odběrných míst.

Smluvní strany prohlašují, že se podrobně seznámily s obsahem této smlouvy, jejímu obsahu 
porozuměly a nejsou si vědomy žádných překážek, nároků třetích osob ani jiných právních vad, které 
by jejímu uzavření bránily či způsobovaly její neplatnost.

Práva a závazky v této smlouvě výslovně neupravené se řídí a vykládají dle příslušných ustanovení 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Na důkaz toho připojují k tomu oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.


