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SMLOUVA
o sDRuŽENÝcH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU

uzavřená mezi

Pražská plynárenská. a. s.

a

Městská část Praha 15

Jejíž Obsah tvoří:
l. Výběrový list Smlouvy

2. Obecné Znění Smlouvy

3. Příloha A - Seznam Odběrných míst Zákazníka, distribuční kapacity dojednotlivých Odběrných
míst, ACQ, MCQ

4. Příloha B - Cena ostatních Služeb dodávky plynu

vÝBĚRovÝ LIST SMLoUvY
Níže uvedené smluvní strany uzavírají podle ustanovení § 72 Odst. 2 Energetického zákona Smlouvu

o Sdružených Službách dodávky plynu ve Znění obsaženém v tomto Výběrovém listu, Obecném Znění

Smlouvy a nedílných Přílohách (dálejen „Smlouva"):
Pražská plynárenská. a. s.

Se Sídlem Praha l ~ Nové Město, Národní 37, PSČ 110 OO

IČ: 60193492,
DIČ; c260193492

Společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským Soudem v Praze, Oddíl B, vložka 2337
Zastoupené na Základě plné mocí:
Bankovní Spojení:

Číslo účtu / kód banky:

_

Kontaktní Osoby: _
(dálejen „Obchodník")

Městská část Praha 15

se Sidıem Bøıøňská 478, Horní Mènhøıupy, PSČ 109 00
IČ: 00231355
DIČ: cZ 00231355
Zastoupené: Milan Wenzl, Starosta

čfﬂıøúčw/I‹ódban|<v=_

Adresa k Zasílání fakturace a veškerých Sdělení určených Zákazníkovi: Boloňská 478, Horní
Měcholupy

Kontaktní øsøbxﬂ _
(dále jen „Zákazník")
(Obchodník a Zákazník dále Společnějen „Smluvní strany")

Obchodník se Smlouvou ve Smyslu článku II. Obecného Znění Smlouvy Zavazuje v době odpovídající
dále Sjednanému Termínu dodávek dodávat Zákazníkovi Zemní plyn a Zajistit vlastním jménem a na
vlastní účet Související Služby v plynárenství a Zákazník se Zavazuje tento plyn ve sjednaném množství
odebírat a Zaplatit Za něj a Za Související Služby Obchodníkovi dohodnutou cenu.

Pro určení rozsahu vzájemných práv a povinností Smluvních stran Ze Smlouvy platí ujednání tohoto
Výběrového listu, ujednání Obsažená v Obecném Znění Smlouvy a nedílných Přílohách Smlouvy.
6.00 hod.
Termín dodávek dle Smlouvy Se Sjednává na dobu od 1. 1. 2017 6.00 hod. do 1. 1. 2018

Doba trvání Smlouvyje doba určitá do 31. 12.2017
Cena Za dodávku plynu dodávaného dle Smlouvy Se Sjednává v nedílné Příloze B ke Smlouvě.

A
Úplné ujednání O celkovém množství plynu dodávaného dle Smlouvy je obsaženo v Příloze
kSmIOuvě.
Splatnost Záloh na dodávku plynu Se Sjednává tak, že zálohaje splatná ke 13 dni kalendářního měsíce.

Smluvní strany Sjednávají Splatnost faktur, přepíatků a nedoplatků ve lhůtě 14 dnů.

%.
Smluvní Strany Sjednávají, že Zákazník je povinen hradit Zálohy na dodávku plynu ve výši 95
V případě, že Zákazník není povinen Zálohy hradit, ustanovení Smlouvy O Zálohách Se nepoužijí.

Smluvní Strany Sjednávají, že veškeré úhrady peněžìtých částek Zákazníkem Obchodníkovi budou
prováděny bezhotovostní formou převodu na bankovní účet.
adresu
Zákazník Souhlasí Se Zasíláním a doručováním faktur, předpisů Záloh v elektronické podobě na
,
uvedenou v Záhlaví Výběrového listu.

"~ı

Na;
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OBECNÉ ZNĚNÍ SMLOUVY
Článek I
Definice

l.

Níže uvedené definice slouží pro účely Smlouvy. Pojmy definované v tomto článku mohou být

ve Smlouvě uvedeny vjednotném i množném Čísle.
a) „ACQ“ Znamená celkové Smluvní množství;

b)

,

„Energetický zákon" je Zákon č. 458/2000 Sb. O podmínkách podnikání a o výkonu Státní
Správy v energetických Odvětvích a O Změně některých Zákonü ve Znění pozdějších právních
předpisů či Obecně Závazný právní předpis Energetický Zákon nahrazující;

„ERÚ“ - Energetický regulační úřad jako Správní úřad pro výkon regulace v energetice ve
Smyslu Energetického Zákona;

„|‹Wh"je množství tepla ve výši 3 600 000 Joulů (J), „MWh" představuje 1000 kWh;

„MCQ“ Znamená sjednané množství plynu pro jeden měsíc dodávané Za cenu uvedenou
v nedílné PřílOZe B ke Smlouvě;

„Nepřímé daně" jsou daň Z přidané hodnoty, daň Ze zemního plynu a jiné Obdobné daně

vztahující se k prodeji Zemního plynu ve smyslu obecně Závazných právních předpisů obecně

Závazných v České republice;
„Obecné znění Smlouvy" představuje toto Závazné ujednání nadepsané jako Obecné Znění
Smlouvy O vzájemných právech a povinnostech Smluvních Stran, jehož Obsah je upřesněn
ujednánímí Obsaženými ve Výběrovém listu a Společně S ním a S nedílnými Příloharni Smlouvy

'představuje Smlouvu O Sdružených službách dodávky plynu dle § 72 Odst. 2 Energetického
Zákona;

„Obchodní podmínky operátora trhu"jsou Obchodní podmínky Operátora trhu Schválené

ERÚ;

„Objem plynu (m3)" je Objem plynu vyjádřený v m3, pro přepočet mezi m3 a kWh Se použije
hodnota 10,55 kWh/m3;

j)

„Odběrné místo"je ve smyslu § 2 Odstavce 2 písmene b) bodu 4 Energetického Zákona a

Pravidel trhu S plynem takovým výstupním bodem plynárenské soustavy Opatřeným

unikátním číselným kódem EIC, do kterého Obchodník dodává plyn pro Zákazníka. Seznam

Odběrných míst Zákazníka představuje nedílnou Přílohu A ke Smlouvě;

množstvím
k) „Odpovědnost Za odchylku" představuje Odpovědnost za rozdíl mezi sjedna ným

a Skutečným množstvím dodávek plynu do Odběrného místa ve Smyslu ustanovení § 2

Odstavce 2 písmene b) bodu 6 Energetického Zákona a ve smyslu Pravidel trhu S plynem;

Zákona;
l) „Operátor trhu"je akciová společnost deﬁnovaná v ustanovení § 20a Energetického

m) „Pravidla trhu s plynem"jsou účinná ustanovení vyhlášky č. 365/2009 Sb., O Pravidlech trhu

S plynem, v platném Znění, případně vyhlášky č. 349/2015 Sb., O Pravidlech trhu s plynem či

Obecně Závazného právního předpisu uvedené vyhlášky měnícího či nahrazujícího;

dnictvím kterého
„PDS“ -ﬂ místně příslušný provozovatel distribuční Soustavy, prostře
Obchodník Zákazníkovì Zajišťuje Služby distribuční Soustavy plynu;

n)

výše Smluvní
o) „Sankční sazba"je procentuální Sazba uvedená v Příloze A Smlouvy pro určení
tuální Sazba
pokuty v případě neodebrání Sjednaného množství plynu. V případě, že procen
nevyplněna,
Sankční sazby v Příloze A Smlouvy bude uvedena jako nulová, případně
ustanovení Smlouvy o Sankční sazbě Se nepoužijí;
„Stav nouze" Stav definovaný v ustanovení § 73 Energetického zákona;
v Přílohách
q) „Termín dodávek"je doba uvedená ve Výběrovém listu Smlouvy a specifikova ná
p)

Smlouvy;

představuje nedílnou
„Výběrový list" Obsahuje ujednání O některých náležitostech Smlouvy a

r)

obsaženým ve
součást Smlouvyr přičemž bude-li Shledán rozpor mezi výslovným ujednáním
m Znění
Výběrovém listu na jedné Straně a výslovným ujednáním Obsaženým v Obecné
ujednání Obsažené ve
Smlouvy nebo v kterékoli nedílné Příloze Smlouvy na straně druhé, má

v nedílné
Výběrovém listu přednost a ujednání Obsažená v Obecném znění Smlouvy nebo
Příloze Smlouvy Se považují v rozsahu dotčeném rozporem Za neúčinná,“

s)

jícím podílem
„Zemní plyn" nebo „plyn“ je přírodní Směs plynných uhlovodíků S převažu

metanu CH4 a proměnlivým množstvím neuhlovodíkových plynů.

Článek II

Předmět Smlouvy

dodávek dodávat
Obchodník Se touto Smlouvou zavazuje v době Odpovídající Termínu

III. Obecného znění
Zákazníkovi Zemní plyn v množství a termínech sjednaných dále v článku

ích bodech
Smlouvy a přistavit tento plyn k odběru v Odběrných místech Zákazníka jako výstupn
ví Odebírat a
plynárenskě soustavy a Zákazník se Zavazuje tento plyn veh Sjednaném množst
IV. Obecného znění
zaplatit Za něj Obchodníkovi dohodnutou cenu Za dodávku plynu dle Článku
Smlouvy.

je převzít za
Obchodník Se ve Smyslu ujednání Článku V. Obecného znění Smlouvy zavazu

za Odchylku ve smyslu
Zákazníka vdále specifikovaných Odběrných místech Odpovědnost
Energetického zákona a Pravidel trhu s plynem.
pro Zákazníka v dále
Obchodník Se dále zavazuje vlastním jménem a na vlastní účet zajistit

u příslušného PDS
specifikovaných Odběrných místech službu distribuční Soustavy plynu
é distribuční
v souladu s podmínkami Pravidel trhu s plynem a Řádem provozovatele příslušn
í distribuce plynu cenu
Soustavy a Zákazník se zavazuje Obchodníkovi uhradit za zajištěn
Smlouvy.
Stanovenou v souladu S cenovou regulací dále v článku IV. Obecného znění

Článek III

Doba plnění, sjednané množství plynu a dodací podmínky

že Obchodník bude
Smluvní strany ve smyslu Článku I. Obecného Znění Smlouvy sjednávají,
Výběrovém listu
Zákazníkovì v dále uvedeném rozsahu dodávat plyn v období sjednaném ve
Smlouvyjako Termín dodávek.

ve všech
Sjednané množství plynu v MWh pro Termín dodávek je Sjednáno jako Odběr plynu
celou dobu
Odběrných místech Zákaznika uvedených v nedílné Příloze A Smlouvy aje platné po
dodatku ke
trvání Smlouvy, pokud Se Smluvní strany nedohodnou jinak formou písemného

ví plynu MCQ pro
Smlouvě. Sjednané celkové množství plynu (ACQ) je rozděleno na množst

názvem
každý měsíc Termínu dodávek. Jednotlivá Odběrná místa Zákazníka jsou Specifikovaná
a kódem Odběrného místa uvedeným v Příloze A Smlouvy.
v souvislosti Se
Pro účely Sjednání distribuční kapacity pro jednotlivá Odběrná místa Zákazníka
pro každé
Zajištěním Služby distribuční Soustavy plynu je v Příloze A Smlouvy specifikována
Od něho lze
Odběrné místo Smluvní distribuční kapacita. Obchodník vynaloží veškeré úsilí, které
plynem formou
rozumně v této Souvislosti očekávat, k tomu, aby byla v souladu S Pravidly trhu s
ým PDS
Smlouvy o zajištění služby distribuční Soustavy plynu na roční bázi uzavřené S příslušn

dá výši Smluvní
pro tato Odběrná místa přidělena taková distribuční kapacita, jejíž výše Odpoví

a Stanovuje
distribuční kapacitě. U Odběrných míst S měřením typu C se distribuční kapacit
postupem uvedeným v Pravidlech trhu S plynem.

é na fakturách
Za dodané množství plynu se považují Skutečné hodnoty Spotřeby plynu uveden
ka.
Za Službu distribuční soustavy plynu Od příslušného PDS Za Odběrná místa Zákazní
jakosti plynu
Obchodník Se Zavazuje dodávat na Základě Smlouvy plyn Splňující podmínky
v souladu S Řádem provozovatele přepravní soustavy.

Článek IV
Cena

II. Obecného
Zákazník Se Zavazuje Obchodníkovi uhradit Za jeho plnění dle Smlouvy (článek
složenou
Znění Smlouvy) dále uvedenou cenu (cena Za dodávky plynu a související služby)
Za přepravu plynu,
a) Z ceny Za dodávku plynu (Za ostatní Služby dodávky) žahrnující cenu

za strukturování a Za Odebrané množství plynu,
b) Z ceny Za Službu distribuční Soustavy plynu a
nutími
c) Z dalších Obecně závaznými právními předpisy, případně cenovými rozhod
Energetického regulačního úřadu stanovených plnění.
i za dodávky
Smluvní strany výslovně sjednávají, že Zákazník je povinen uhradit Obchodníkov
nedílnou
plynu v období Termínu dodávek cenu Za dodávku plynu sjednanou v Příloze B, kteráje
v Smlouvě
součástí Smlouvy. Cena za dodávku plynu se hradí formou měsíčních plateb, není-li
uvedenojinak.

plynárenský měsíc
Smluvní strany Sjednávají, že měsíční platba za dodávku plynu pro příslušný
je stanovenajako Součet měsíčních plateb zajednotlivá Odběrná místa Zákaznika.
měsíc se použije postup
Pro Stanovení dodaného a odebraného množství plynu Za příslušný

dny příslušného
podle článku III. Odstavce 4. Obecného Znění Smlouvy pro všechny plynárenská
ˇ
kalendářního měsíce.
cena Za Službu
Kceně Za dodávku plynu podle Odstavce 2. tohoto článku se připočítává

plynem a v platném a
distribuční soustavy plynu podle principů uvedených v Pravidlech trhu S

Zákazníka dojde
účinném cenovém rozhodnutí ERÚ. Vpřípadě, že vOdběrném místě
6
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ané maximální distribuční kapacity, postupuje
v příslušném piynárenském dni k překročení sjedn
účinnérn cenovém rozhodnutí Energetického
se podle principů uvedených v platném a
e odstavce 2. tohoto článku se dále připočítává
regulačního úřadu. K ceně Za dodávku plynu podl
u spotřebovanému Zákaznikem dle platného
cena Za Služby Operátora trhu ve vztahu k plyn

cenového rozhodnutí ERÚ.

. V případech, stanoví-li tak obecně Závazný
Uvedené cenyjsou Stanovený bez Nepřímých dani
íkem kcenárn dle Smlouvy připočítávány dle
právní předpis Nepřímé daně budou Obchodn
případě povinen uhradit cenu stanovenoułdle
účinné legislativy S tím, že Zákazníkje v takovém
Smlouvy včetně Nepřímých daní.

Článek V

Odpovědnost za odchylku

ínu dodávek přebírá Obchod níkjako subjekt

Smluvní strany výslovně Sjednávají, že po dobu Term

Zákazníka Odpovědnost Za Odchylku.
zúčtování Za Zákazníka v 0d běrných místech

Článek v1

Fakturační a platební podmínky
hyje
adu s ustanoveními tohoto článku. Výše zálo
Výši zálohy na cenu určuje Obchodník v Soul
Se Obchodník Zavazuje dle Smlouvy dodat a

vypočtena ze Sjednaného množství plynu, jež
členění ve výši Sjednané ve Výběrovém listu
Zákazník odebrat Zajednotlivá čtvrtletí, v měsíčním
dodávky včetně DPH, odvádí-li Z ceny dle
jako procentní části Zcelkové předpokládané ceny
tních případech bez DPH, Zaokrouhlená na tisíce
Smlouvy DPH jakojejí plátce Obchodník, v osta

Kč.

Sjednána ve Výběrovém listu. V případě, že
Splatnost zálohy na cenu pro kalendářní měsícje
volna nebo klidu, uhradí Zákazník splátku Zálohy
bude sjednaný den Splatnosti dnem pracovního
nejbližší následující pracovní den.
čtvrtletí Zašle Obchodník Zákazníkovi písemně
Oznámení s rozpisem Zálohových splátek na celé
dnů před dnem splatnosti první Splátky daného
(možno použít i e-mail a fax) nejpozději do 7

čtvrtletí.

ský měsíc bude Zákazníkovi vyúčtována do 14.
Dodávka plnění Obchodníka za uplynulý plynáren
jako Souhrnným daňovým dokladem (dále jen
pracovního dne následujícího měsíce fakturou
dle obecně Závazných právních předpisů, se
„faktura"), který bude Obsahovat náležitosti
Touto
ce, vněmž byla dodávka uskutečněna.
Zdanitelným plněním k poslednímu dni měsí

fakturou budou vyúčtovány uhrazené Zálohy.
zník Obchodníkovi nejpozději v takové lhůtě,
Fakturu Svýsledným nedoplatkem uhradí Záka
li přeplatek, uhradí jej Obchodník Zákazníkovi
která je Sjednána ve Výběrovém listu. VznikneVýběrovém listu, a to tehdy, nemá-li Zákazník
nejpozději v takové lhůtě, která je Sjednána ve
i. Vpřípadě neuhrazených finančních dluhů Ze
neuhrazené finanční dluhy vůči Obchodníkov
í těchto dluhů.
Strany Zákazníka bude přeplatek použit k započten

ní účet Obchodníka
Zákazník bude hradit Zálohy a faktury Za dodávky Obchodníka na bankov

ým ve
uvedený v Záhlaví Výběrové listu, případně na faktuře bezhotovostně Způsobem Sjednan
Výběrovém listu Smlouvy.
na Straně
Při nedodržení termínů a lhůt Sjednaného způsobu úhrady Záloh a faktur a jejich výše
Částky
Zákazníka vzniká Obchodníkovi právo na Smluvní úrok Z prodlení ve výši 0,1 % Z dlužné
Základě
Za každý den prodlení. Zákazník je povinen uhradit tuto částku Obchodníkovi na
nedotýká ani
vystavené faktury do 14 dnů od data doručení. Smluvní úrok Z prodlení se nijak
neomezuje právo na náhradu škody Způsobené prodlením v celém rozsahu.

u přeplatků
Při nedodržení termínů a lhůt Sjednaného Způsobu placení faktur, které v důsledk

í ve výši 0,l %
hradí Obchodník Zákazníkovi, vzniká Zákazníkovi právo na smluvní úrok Z prodlen
í úrok Z prodlení
z dlužné částky Za každý den prodlení. Obchodník je povinen uhradit Smluvn

Zákazníkovi na Základě vystavené faktury do 14 dnů od data doručení.
ích podmínek
Nedojde-li k úhradě dlužných Částek a k nápravě v plnění fakturačních a platebn
íkem do
ze Strany Zákazníka nebo nedojde-li k dohodě o úhradě mezi Obchodníkem a Zákazn

povinnosti dle
30 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo ze Strany Zákazníka k prodlení S plněním

článku VIII.
Smlouvy, je Obchodník oprávněn vypovědět Smlouvu bez ohledu na ustanovení
od dnejejího
Obecného Znění Smlouvy. Výpověd'je účinná uplynutím pětidennívýpovědní lhůty
dlužné Částky
doručení Zákazníkovi. Tím však není dotčena povinnost Zákazníka uhradit veškeré
Obchodníkovi.

Článek VII

Vypořádání rozdílů Skutečně odebraného a sjednaného množství plynu
í plynu,-a to.
V případě nesplnění povinnosti Zákazníka odebrat Smlouvou sjednané množstv

k mimo rozsah
neodebrání celkového množství plynu (ACQ) Sjednaného pro Termín dodáve
Obchod níkovi
tolerance uvedené v Příloze A Smlouvy ve vztahu ke sjednanému množství, vzniká
množství ve výši
právo požadovat na Zákazníkovi úhradu Smluvní pokuty Za celé neodebrané
dodávky plynu
rovnajíci se Součinu neodebraného množství, aritmetického průměru ceny za

Smluvní pokutu Za
vprůběhu Termínu dodávek a Sankční Sazby. Zákazník je povinen tuto

této Smluvní
neodebrané množství uhradit na Základě vystavené faktury svyčíslením výše

pokuty.

ě Sjednaného
V případě nesplnění povinnosti Zákazníka Odebrat plyn pouze do výše ve Smlouv
větší množství
množství plynu (ACQ), tj. v případě, že Zákazník odebere vTermínu dodávek
Smlouvy, vzniká
plynu než ve Smlouvě Sjednané, a to mimo rozsah tolerance uvedené v Příloze A
za celé množství
Obchodníkovi právo požadovat na Zákazníkovi úhradu Smluvní pokuty
rámec ACQ,
odebrané nad rámec ACQ ve výši rovnající se součinu množství odebraného nad

k a Sankční sazby.
aritmetického průměru ceny Za dodávky plynu v průběhu Termínu dodáve

uhradit na Základě
Zákazníkje povinen tuto smluvní pokutu Za překročení sjednaného množství
V
vystavené faktury s vyčíslením výše této Smluvní pokuty.
Znění Smlouvy výše a
Poruší-lì Zákazník Své platební povinnosti dle článku VI. Obecného
ého Znění Smlouvy
Obchodník Smlouvu vypoví v souladu s článkem VI. odstavcem 9. Obecn
povinnost uhradit
nebo od Smlouvy Zuvedeného důvodu Odstoupí, vzniká Zákazníkovi
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Obchodníkovi Smluvní pokutu Ve výši podílu 10 % na rozdílu mezi cenou Sjednaného celkového
množství plynu ACQ platnou ke dní účinností Odstoupení a Souhrnnou cenou dodávek plynu
uskutečněných dle Smlouvy až do dne účinnosti odstoupení. Bude-li mít takto vypočtený rozdíl
negativní hodnotu, nárok na Smluvní pokutu nevznlká. Smluvní pokuta je splatná do 3 dnů od
doručení Odstoupení Zákaznikovì.
Smluvní pokuta dle Odstavce 1 tohoto článku nebude uplatňována za neodebrané (respektive
nedodane') množstvív případech omezení nebo přerušení dodávaného množství plynu Z důvodů
Stavu nouze nebo při předcházeníjejich vzniku, a Z důvodů, dojde-li k nim živelními pohromami.
Vpřípadě vyhlášení Stavu nouze nebo předcházení Stavu nouze je cena za dodávku plynu
Stanovena podle principů uvedených v Pravidlech trhu s plynem a platném a účinném cenovém

rozhodnutí ERÚ pro Zúčtování Odchylek ve Stavech nouze a při předcházení Stavů nouze.
Ujednáním o Smluvní pokutě dle tohoto Článku není jakkoli dotčeno právo Obchodníka na
náhradu škody v celé výši způsobené porušením povinnosti Zákazníka Odebrat Sjednané
množství plynu. Smluvní pokuty sjednané v tomto článku nezanikají Zánikem Smlouvy.

Článek vIII
Omezení nebo přerušení dodávek plynu

Omezení nebo přerušení dodávek a odběru plynu se řídí Energetickým Zákonem a předpisy
vydanými kjeho provedení.
Komezení nebo přerušení dodávek a odběru plynu může dojít Zejména v případech, kdy
provozovatel přepravní soustavy, PDS nebo provozovatel podzemního zásobníku plynu

vsouladu Soprávněním podle Energetického Zákona přeruší nebo omezí činnosti Spojené
^s přepravou plynu, distribucí plynu nebo uskladňováním plynu aza Souvislosti uvedených v Řádu
provozovatele

přepravní

Soustavy,

Řádu

provozovatele

distribuční

Soustavy a

Řádu

provozovatele podzemního zásobníku plynu.

Obchodníkje dále oprávněn omezit nebo přerušit dodávku plynu, neplnídi Zákazník dohodnuté
fakturační a platební podmínky a nereaguje na předchozí výzvy k nápravě nebo bylo-li proti
Zákazníkovi zahájeno insolvenční řízení. Omezení neboV přerušení dodávky plynu bude v tomto
případě oznámeno Zákazníkoví 10 dnů předem. Omezením nebo přerušením dodávky plynu
není dotčena povinnost Zákazníka uhradit veškeré dlužné částky Obchod níkovi.

V Článek IX
Oddělitelnost

Stane-li se některé z ustanovení Smlouvy nicotným, neplatným nebo neúčinným, nemá tato
skutečnost vliv na ostatní ustanovení Smlouvy, která Zůstávají platná nebo účinná. Smluvní Strany
se vtomto případě zavazují nahradit ustanovení nicotné ustanovením právně existujícím,
neúčinné ustanovením účinným a ustanovení neplatné ustanovením platným, a to tak, aby
nejlépe odpovídalo původně Zamýšlenérnu obsahu a účelu ustanovení nicotného, neúčìnného

nebo neplatného. Do doby nahrazení podle předchozí věty platí odpovídající úprava obecně
Závazných právních předpisů. Smluvní strany výslovně Sjednávají, že při Zjištění rozporu mezi

> `

**x

É'Ě: :":'
ﬂ

jednotlivými ujednáními Smlouvy se pro určení Obsahu Smlouvy užije postup uvedený v článku
I. Odst. 1. písmeni r) Obecného Znění Smlouvy.

Článek X
Řešení Sporů
Všechny Spory mezi Smluvními Stranami, které vzniknou na Základě či v Souvislosti s Smlouvou
Se Smluvní strany Zavazují řešit dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude Spor S konečnou platností
rozhodován podle českého práva, příslušnými českými Soudy.

Článek XI
Utajení

Smluvní Strany berou na vědomí, že tato Smlouva Včetně všech jejich dodatkü bude uveřejněna

v registru Smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru Smluv (Zákon O registru Smluv). Dle dohody Smluvních
stran zajistí Odeslání této Smlouvy správci registru Smluv Zákazník. Strana uveřejňujíci Smlouvu

Se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru Smluv Zaslal potvrzení o uveřejnění

smlouvy také druhé Smluvní straně.
II.

Za účelem Zveřejnění Smlouvy v registru Smluv Se strany dále Zavazují si navzájem poskytnout
tuto Smlouvu ve Strojově čitelném formátu.

III.

Zákazník je povinen před odesláním Smlouvy správci registru smluv ve Smlouvě Znečitelnit
informace, na něž se nevztahuje uveřejňovací povinnost podle Zákona O registru Smluv, a to

Zejména informace v této Smlouvě označena jako Obchod rıí tajemství.

IV. Smluvní strany se výslovně dohodly, Že Za obchodni tajemství ve smyslu § 504 Občanského

Zákoníku považují Skutečnosti uvedené v Příloze B této Smlouvy.

V návaznosti na předchozí bod a v Souladu S ustanovením §43 odst. l Zákona č. 131/2000 Sb.,

o hlavnim městě Praze, ve Znění pozdějších předpisů tímto městská část Praha 15 potvrzuje, že
uzavření této „Smlouvy“ Schválila rada Městské části Praha 15 svým usnesením Č. R-1383 ze dne

19.04.2017.

Článek XII

Přílohy

Nedílnou součástí Smlouvyjsou následující Přílohy:

(l) Příloha A - Seznam Od běrných míst Zákazníka, distribuční kapacity do jednotlivých Odběrných

míst, AcQ, ıvıcQ

(2) Příloha B - Cena ostatních služeb dodávky plynu

IO
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článek XIII
Závěrečná ustanovení

l.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Oběma Smluvními stranami.

2.

Smluvní Strany sjednaly, že v případě podstatného porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou

mohou od Smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení Smlouvy Ze strany Zákazníka je
Obchodníkem považováno Zejména neplnění platebních povinností dle článků IV. ,a VI.

Obecného Znění Smlouvy. Za podstatné porušení Smlouvy Ze Strany Obchod níka je Zákazníkem
považováno nedodání sjednaného množství plynu dle článku III. Obecného Znění Smlouvy.
V případě nepodstatného porušení Smlouvy Obchodníkem je Zákazník oprávněn od Smlouvy
odstoupit, jestliže Obchodník Svou povinnost nesplní či jinak nezjedná nápravu, je-lì taková
náprava možná, na Základě písemné výzvy Zákazníka ani vdodatečne' 45tidenní lhůtě od
doručení výzvy Zá kazníka.
3.

Zákazník není bez Výslovného souhlasu Obchodníka Oprávněn započíst jakékoli Své splatné
peněžité pohledávky za Obchodníkem proti jakýmkoli peněžitým pohledávkám Obchodníka za
Zákazníkem.

4.

Zákazník a Obchodník prohlašují, že na Sebe přebírají nebezpečí změny Okolností ve Smyslu §
1765 Odst.1OZ.

5.

6.

7.

Zákazník, kterýje právnickou Osobou prohlašuje, Že se podpisem Smlouvy ve Smyslu § 2000 od st.

1 OZ vzdává práva, domáhat se zrušení Závazků založených Smlouvou.
Zákazník se Zavazuje nesjednávat dodávku plynu, resp. dodávku sdružených služeb dodávky
plynu do Odběrného mista v Termínu dodávek od více dodavatelů plynu (Obchod níků) ve Smyslu
Energetického Zákona.
Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran Smlouvou výslovně neupravené Se řídí platnými
obecně Závaznými právními předpisy, Obchodními podmínkami Operátora trhu a Řády
příslušných provozovatelů distribučních Soustav. Smluvní strany Se Zavazujíjakoukoliv Změnu
Smlouvy provádět pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků ke Smlouvě.

Smlouva je Sepsána ve dvou vyhotovenich s platností originálu, přičemž každá Ze Smluvních
Stran Obdržíjedno vyhotovení.

8.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a současně ruší Od 6:00
hodin dne l. l. 2017 veškeré předchozí uzavřené smlouvy o sdružených službách dodávky mezi
obchodníkem a zákazníkem pro odběrná místa uvedená v příloze A.

V Praze dne 30. 12. 2016

V Praze dne 30. 12.2016

Milan Wenzl
vedoucí oddělení podpory prodeje

Starosta

Specialista podpory prodeje
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