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ČÍSLO SMLOUVY OBCHODNÍKA:

ČÍSLO SMLOUVY ZÁKAZNÍKA:

Smlouva o sdružených službách _.g ,

dodavky elektrmy , š , PW! fizz/71' W

I. l

ČLÁNEK 1. SMLUVNÍSTRANY

Firma: Veolia Energie ČR, a.s.

Se sídlem: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Spisová značka: B 318, vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 45193410

DIČ: CZ45193410, plátce DPH

Zastoupená: lng. Richard Knapek, vedoucí útvaru obchodu s elektřinou na základě plné
moci

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu (CZK): 6606791/ 0100

Registrace OTE: 114

(dále jen „Obchodník“)

a

Firma: Statutární město Ostrava

Se sídlem: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská OstravaIČO: 00845451

DIČ: CZOO845451

Zastoupená: Bc.Martin Bednář , starosta

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu (CZK): 1520761/ 0100

Typ fakturace: dle jednotlivých odběrných míst

Fakturační adresa: Statutární město Ostrava, městský obvbod Ostrava —Jih,

Horní 791/3, 700 30 Ostrava — Hrabůvka

Přenesená daňová povinnost: NE

(dále jen „Zákazník“)

(společně také „Smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Smlouvu o sdružených službách dodávkyelektřiny dle ust. § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku a ust. § 50 odst. 2 Energetického zákona(dále jen „Smlouva").
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ČÍSLO SMLOUVY OBCHODNÍK/\:

ČÍSLO SMLOUVY ZÁKAZNÍKA:

ČLÁNEK 2. DEFINICE POJMÚ

Pro účely Smlouvy maji níže uvedené výrazy následující význam:

„CZK“ znamená české koruny, které jsou zákonným platidlem v České republice.
„České zákony“ znamenají všechny platné zákony, jiné právní předpisy, zvyklosti a pravidla platná
a vymahatelné na území České republiky.

„ČNB" znamená Českou národní banku.

„Distribuce elektřiny" znamená dopravu elektřiny distribuční soustavou.

„DPH" znamená daň z přidané hodnoty dle Zákona o DPH.

„EAN 0PM” znamená 18místný číselný kód sloužící k jednoznačné identifikaci odběrného
předacího místa (European Article Number).

„Energetický zákon“ znamená zákon č. 458/2000 Sb., O podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění.

„ERÚ“ znamená Energetický regulační úřad, kterýje správním úřadem pro výkon regulace v
energetice.

„Faktura" znamená daňový doklad ve smyslu Zákona o účetnictví a Zákona o DPH.
„Fakturace dle jednotlivých odběrných míst“ znamená účtování dodávky samostatnou fakturou
v listinné či elektronické podobě za každé odběrné místo zvlášť, stejný princip bude uplatněn pro
zálohovou fakturu.

„Fakturace souhrnná" znamená účtování dodávky sloučenou fakturou v listinné či elektronické
podobě s rozpisem jednotlivých odběrných mist, stejný princip bude uplatněn pro zálohovou
fakturu.

„Insolvenční zákon" znamená zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), v platném znění.

„Jednotková cena" znamená cenu vyjádřenou v jednotce měny/MWh pro příslušné časové
pásmo.

„Naměřené hodnoty" znamenají hodnoty získávané z měřicího zařízení PDS pro účely
vyhodnocení plnění podle této Smlouvy.

„Obchodní den" znamená 24 Obchodních hodin dne, ve kterém se obchoduje, první obchodní
hodina začíná v 00:00:00 hodin a končí v 01:00:00 hodin. Den přechodu ze zimního na letní čas
má 23 obchodních hodin, den přechodu z letního na zimní čas má 25 obchodních hodin.
„Obchodní hodina" znamená základní časový úsek, ve kterém je smluvně vymezena dodávka
nebo odběr elektřiny.

„Obchodník“ znamená společnost Veolia Komodity ČR, s.r.o., se sídlem 28. října 3337/7, 702 00
Ostrava, lČO: 25846159.

„Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
„Odběrné místo"je místo, které je připojeno k distribuční soustavě a kde je instalováno odběrné
elektrické zařízení jednoho Zákazníka, včetně měřicích transformátorů, do něhož se uskutečňuje
dodávka elektřiny.

„odběrový diagram" znamená sjednané množství elektřiny pro každou obchodní hodinu
Obchodního dne.

„Odchylka“ znamená rozdíl mezi sjednaným množstvím elektřiny a skutečným množstvím
odebrané elektřiny z elektrizační soustavy v každé jednotlivé hodině.

„OTE" znamená OTE, a.s., IČO 26463318.

„OPM“ znamená odběrné předávací místo.

„OSŘ" znamená zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, v platném znění.
„Ovládající osoba" znamená osobu ve smyslu ust. § 74 a násl. ZOK.
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ČÍSLO SMLOUVY OBCHODNÍKA:

ČÍSLO SMLOUVY ZÁKAZNÍKA:

„PDS" znamená provozovatel distribuční soustavy, což je fyzická či právnická osoba, která je
držitelem licence na distribuci elektřiny.

„PPDS" znamenají Pravidla provozování distribučních soustav.

„Předávací místo" znamená místo předání a převzetí elektřiny dohodnuté ve Smlouvě o
připojení.

„Smlouva" znamená tuto smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny Zákazníkovi včetněvšech příloh a jakýchkoli budoucích dodatků.

„Stav nouze" znamená omezení nebo přerušení dodávek energie na celém území České republikynebo na její části z důvodů a způsobem uvedeným v Energetickém zákoně.
„Systémové služby“ znamenají Činnosti provozovatele přenosové soustavy pro zajištění
spolehlivého provozu elektrizační soustavy s ohledem na provoz v rámci propojených
elektrizačních soustav.

„VN" znamená vysoké napětí (od 1 kV do 52 kV).

„VVN“ znamená velmi vysoké napětí (od 52 kV výše).

„Vyhláška č. 82/2011“ znamená vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 82/2011 Sb., o
měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném přenosu nebo
neoprávněné distribuci elektřiny, v platném znění.

„Vyhláška č. 540/2005“ znamená vyhlášku Energetického regulačního úřadu č. 540/2005 Sb., okvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetíce, v platném znění.
„Vyhláška č. 408/2015" znamená vyhlášku Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb., oPravidlech trhu s elektřinou, v platném znění.

„Vyhláška č. 16/2016" znamená vyhlášku Energetického regulačního úřadu č. 16/2016 Sb., opodmínkách připojení k elektrizační soustavě, v platném znění.

„Vyhláška č. 80/2010” znamená vyhlášku Ministerstva průmyslu a obchodu č. 80/2010 Sb., ostavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu, v platném znění.„Zákazník“ znamená smluvní stranu, s níž Obchodník uzavřel Smlouvu.
„Zákon č. 265/1991 Sb., znamená zákon o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen,v platném znění.

„Zákon o DPH" znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.„Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů" znamená zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejnýchrozpočtů, v platném znění.

„Zákon o účetnictví“ znamená zákon č. 563/1991 Sb.,o účetnictví, v platném znění.
„ZOK" znamená zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění

ČLÁNEK 3. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem Smlouvy je závazek Obchodníka dodávat Zákazníkovi elektřinu vobdobí od
1.1.2019 0:00 hod. do 31.12.2019 24:00 hod. ve sjednaném množství a časovém průběhu,
zajistit distribuci elektřiny a systémové služby a převzít odpovědnost za odchylku do
odběrného místa Zákazníka specifikovaného v Příloze č. 1 Smlouvy.

2. Zákazník se zavazuje odebrat sjednané množství elektřiny dle podmínek této Smlouvy a
uhradit Obchodníkovi řádně a včas dohodnutou cenu za skutečně odebranou elektřinu,
cenu za distribuci elektřiny a systémové služby a případně jiné platby dle této Smlouvy apříslušných Českých zákonů.

3. Zákazník prohlašuje, že souhlasí stím, aby Obchodník uzavřel s příslušným PDS smlouvu
zahrnující poskytnutí distribučních služeb do předmětného OPM.

4. Obchodník prohlašuje, že je plně právně i odborné způsobilý kposkytování plnění dle
Smlouvy a žeje držitelem platné licence na obchod s elektřinou.
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ČÍSLO SMLOUVY ZÁKAZNÍKA:

ČLÁNEK 4. DODACÍ PODMÍNKY

1. Obchodník se zavazuje elektřinu smluvně sjednanou podle podmínek stanovených touto
Smlouvou dodat do odběrných míst Zákazníka, Zákazník se tuto elektřinu zavazuje odebrat.
Přechod práv a povinností k dodané elektřině ze strany Obchodníka a odebrané elektřině
Zákazníkem se uskutečnív odběrném místě, které je zároveň předávacím místem ve smyslu
Vyhlášky č. 408/2015; náklady spojené s odpovědnosti za odchylky ve smyslu § 18 Vyhlášky
č. 408/2015 přebírá Obchodník při splnění čl. 4. odst. 2 této Smlouvy.

Zákazník se zavazuje, že po dobu účinnosti této Smlouvy nebude mít více smluvních
dodavatelů elektřiny do předmětného odběrného místa; při splnění tohoto závazku
Zákazníka se Obchodník zavazuje převzít veškerou odpovědnost za odchylku Zákazníka
podle ust. § 18 odst. 4. Vyhlášky č. 408/2015; účinnost přenesení odpovědnosti za odchylku
se řídí zásadami uvedenými v ust. § 33 Vyhlášky č. 408/2015.

Obchodník se zavazuje zajistit dodávku elektřiny Zákazníkovi ve sjednaném množství podle
čl. 5. této Smlouvy.

Zákazník se zavazuje, že po dobu účinnosti této Smlouvy nebude bez předchozí písemné
dohody s Obchodníkem v Odběrném místě instalovat vlastní výrobu elektřiny.
Obchodník se touto Smlouvou také zavazuje zajistit v předávacím místě sjednanou
rezervovanou kapacitu pro odběr z PDS, nejvýše však do hodnoty rezervovaného příkonu
dohodnutého ve Smlouvě o připojení, a dodržovat kvalitu dodávek a souvisejících služeb
stanovených Vyhláškou č. 540/2005.

Přenesení odpovědnosti za odchylku Zákazníka, registrace jeho odběrného místa u OTE a
zajištění distribuce u PDS je zajištěno prostřednictvím Obchodníka. Budou-li OTE k této
Smlouvě vzneseny připomínky, zavazují se je obě smluvní strany řešit vsoučinnosti bez
zbytečného odkladu.

ČLÁNEK 5. PLÁNOVÁNÍ DODÁVEK ELEKTŘINY

1. Objednávka s plánovaným ročním množstvím odebírané elektřiny vMWh pro období od
1.1.2019 00.00 hod. do 31.12.2019 24.00 hod. a návrh rozpisu na jednotlivé měsíce jsou
uvedeny v Příloze č. 2 k této Smlouvě.

Obchodník se zavazuje, že bude zajišťovat pro Zákazníka elektřinu ve výši předpokládané
objednávky dle odst. 1 tohoto článku.

ČLÁNEK 6. MĚŘENÍ DODÁVEK ELEKTŘINY

1. Dodávky elektřiny budou měřeny v kW 5 měřicí periodou 15 minut a za každou jednotlivou
hodinu bude vypočtena hodinová hodnota kWh jako střední hodnota čtyřech příslušných
čtvrthodinových výkonů v dané hodině; měření bude probíhat podle platných obecně
závazných právních předpisů, zejména podle Vyhlášky č. 82/2011 a podle zásad
stanovených v PPDS.

Způsob měření dodávky elektřiny vmístě plnění se uskuteční prostřednictvím měřicích
přístrojů PDS, který naměřené hodnoty poskytne Obchodníkoví elektronickou formou
prostřednictvím elektronického systému OTE.

Bude-lí mít Zákazník pochybnosti o správnosti hodnot získávaných z měřicího zařízení pro
účely vyhodnocení plnění podle této Smlouvy, nebo zjistí—li na měřicím zařízení závadu, je
povinen toto neprodleně oznámit Obchodníkovi. Postup pro přezkoušení měření, náhradu
nákladů s ním spojených je upraven v ust. § 49 Energetického zákona.
V případě, že naměřené hodnoty budou chybné nebo budou některé z nich chybět, Smluvní
strany odsouhlasí náhradní hodnoty zejména podle hodnot:
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ČÍSLO SMLOUVY ZÁKAZNÍK/\:

a) zjištěných dispečerským měřením PDS,

b) srovnatelného uceleného období v průběhu trvání této Smlouvy, kdy byly údaje řádně
měřeny nebo

c) dohodnutých podle Vyhlášky č. 82/2011.

ČLÁNEK 7. CENA SILOVÉ ELEKTŘINY

1. Ceny silové elektřiny neobsahují daň z elektřiny, DPH a ani jiné zákonné daně a poplatky,
které se připočtou při fakturaci ve výši stanovené Českými zákony.

  

   

 

  

 

  

   

  

 

      

   

   

2. Pro účely této smlouvy se se Zákazníkem sjednává jednosložkový tarif platný pro rok 2019:l
, , „ ,

, _ Cena pro rok 2019 Staly'plat za °E'b,eme Platnost tarifu
Jednotarif

mi . . .. -

l (CZK/MWh)
Platí 24 hodin 365 dnů _

v roce l3. Při dodání elektrické energie na daňovém území České republiky bude v souladu

 

s příslušnými ustanoveními Zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů uplatněna daňz elektřiny (tzv. ekologická daň), pokud Zákazník není oprávněn nabýt elektřinu bez daně.4. Oprávnění nabývat elektřinu bez daně nebo osvobozenou od daně vydává na základěpodmínek stanovených Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů příslušný Celní úřad.Zákazník je povinen předložit příslušné povolení nejpozději při realizaci první dodávky.
Ověřená kopie povolení bude tvořit přílohu této Smlouvy.

5. Dojde-li k zániku nebo změně povolení k nabytí elektřiny bez daně, případně osvobozené oddaně, je Zákazník povinen neprodleně informovat o této Skutečnosti Obchodníka.V případě, že tak neučiní, je povinen uhradit Obchodníkovi veškeré škody a sankce vznikléObchodníkovi v souvislosti s neoprávněným dodáním elektřiny bez daně nebo osvobozené
od daně.

6. Sazba daně z elektřiny bude účtována dle platných Českých zákonů. Ke dni uzavření tétoSmlouvy činí tato sazba 28,30 CZK/MWh.

ČLÁNEK 8. CENY ZA POSKYTOVÁNÍ DISTRIBUCE A SYSTÉMOVÉ SLUŽBY
l. Cena za poskytování distribuce a systémové služby se stanovuje na základě platnéhoCenového rozhodnutí ERÚ.

2. Obchodník a Zákazník sjednávají touto Smlouvou projednotlivá Odběrná místa
rezervovanou kapacitu odběru z distribuční soustavy pro příslušný kalendářní rok. Zákazník
se zavazuje tuto rezervovanou kapacitu svým odběrem nepřekročit; rezervovanou kapacitou
se rozumí maximální hodnota čtvrthodinového elektrického výkonu, kterou smí Zákazník
odebrat z distribuční soustavy a vyhodnocuje se v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ zajednotlivá odběrná místa dohodnutá ve Smlouvě o připojení k distribuční soustavě.

3. Výše touto Smlouvou sjednané roční kapacityje uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.
4. V případě, že Zákazník svým odběrem v předávacím místě překročí rezervovanou kapacitu

dle článku 8. odst. 3 této Smlouvy, je povinen zaplatit Obchodníkovi dodatečnou úhradu ve
výši čtyřnásobku pevné měsíční ceny za roční rezervovanou kapacitu, vztaženou na každý
kW nejvyššího překročení smluvené maximální měsíční hodnoty čtvrthodinového
elektrického výkonu, nestanoví-li platné cenové rozhodnutí ERÚ jinak.

5. Vpřípadě, že Zákazník svým odběrem v předávacím místě překročí rezervovaný příkon, jepovinen zaplatit Obchodníkovi dodatečnou úhradu ve výši čtyřnásobku pevné měsíční ceny
za měsíční rezervovanou kapacitu, vztaženou knejvyšší hodnotě překročení sjednaného
rezervovaného příkonu, nestanoví—li platné cenové rozhodnutí ERÚ jinak.
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6.

7.

Překračování rezervovaného příkonu je považováno za podstatné porušení této Smlouvy.
Odběr elektřiny při nedodržení induktivního účiníku cos cb v rozmezí 0,95—1 budevyhodnocen a vyúčtován postupem a za cenu v souladu s podmínkami stanovenýmiv Cenovém rozhodnutí ERÚ.

Za nevyžádanou dodávku jalové energie do sítě provozovatele distribuční soustavy účtuje
Obchodník cenu dle Cenového rozhodnutí ERÚ.

Zákazník je oprávněn nejpozději do 12:00 2 pracovní dny před začátkem příslušného měsíce
zadat do informačního systému Obchodníka, případně zaslat e—mailem ve formátu .xls naadresy uvedené v Příloze č. 3, předpoklad měsíční rezervované kapacity za odběrné místona následující měsíc. Výše roční rezervované kapacity lze měnit po dohodě s Obchodníkem,
a to zasláním požadavku přes informační systém Obchodníka, případně e-mailem na adresy
uvedené v Příloze č. 3.

ČLÁNEK 9. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

1. Pro Účtování dodávky elektřiny je účtovacím obdobím kalendářní měsíc začínající 1. den
měsíce vOO:OO hod. platného času a končící poslední den měsíce ve 24:00 hod. platného
času.

Zálohy Zákazník nehradí.

Pokud se zjistí, že pro vyúčtování a fakturaci byla použita data z nepřesných nebo
nefunkčních měřicích přístrojů, došlo zaslání nesprávných fakturačních dat provozovatelem
distribuční společnosti do systému OTE, či byla zjiných důvodů účtována nesprávná částka,
mají Smluvní strany povinnost tuto nesprávnou částku bez zbytečného odkladu reklamovat.
Reklamace nesprávných dat z měření nemá odkladný účinek na splatnost faktur. PDS je
povinen v souladu s Vyhláškou č. 408/2015 nejpozději do prvního dne čtvrtéhokalendářního měsíce následujícího po skončení příslušného měsíce, kterého se týkají chybné
údaje, zaslat OTE opravené údaje, jež jsou předmětem reklamace.
Fakturace bude po obdržení správných dat opětovně vyhodnocena a obchodníkem bude
vystaven opravný daňový doklad. Konečné vyúčtování dodávky bude provedeno formou
opravného daňového dokladu.

Platby za dodávky elektrické energie je Zákazník povinen provést na základě vystavenéhodaňového dokladu - faktury. Součástí faktury je příloha, která obsahuje technické hodnoty
týkající se skutečného odběru elektrické energie, které jsou rozhodující pro stanovení
příslušné ceny dle čl. 7. a násl. této Smlouvy. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového
dokladu v souladu s ust. § 29 Zákona o DPH a datum splatnosti.

Faktura musí dále obsahovat:

a) náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 Zákona o DPH;

b) bankovní spojení Obchodníka (s uvedením kódu banky dle Číselníku identifikačních kódů
bank vydaného ČNB a čísla účtu) shodné s bankovním spojením uvedeným ve Smlouvě;

c) registrační číslo Smlouvy;

d) cenové údaje v souladu se Smlouvou;

e) další sjednané náležitosti.

Splatnost všech závazků dle této Smlouvy je dohodnuta na 15 dnů od data vystavenífaktury, přičemž faktury budou vystavovány a zasílány poštou nebo prostřednictvím e—mailu
nejpozději do 11. pracovního dne měsíce následujícího po měsíci zdanitelného plnění.
Obchodník se na e-mailovou žádost Zákazníka zavazuje poskytnout prostřednictvím e-mailuZákazníkovi do 8. pracovního dne měsíce následujícího po měsíci zdanitelného plněnípředběžnou hodnotu fakturace.
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Platby jsou prováděny bezhotovostně vměně CZK, a to buď převodním příkazem nabankovní účet uvedený na faktuře Obchodníka, nebo inkasem z účtu Zákazníka. Úhrada zadodávku elektrické energie je splatná nejpozději V den splatnosti uvedený na faktuře. Platbaje splněna připsáním fakturované částky na účet Obchodníka. Připadne-li poslední den
splatnosti na den pracovního klidu, posouvá se splatnost faktury na nejbližší následující
pracovní den.

Zákazník V souladu S ust. § 26 odst. 3 zákona o DPH souhlasí s použitím daňových dokladů v
elektronické resp. datové podobě a S jejich zasíláním na emailovou adresu uvedenouV Příloze č. 3 této Smlouvy. Vpřípadě volby zasílání daňových dokladů elektronicky nenímožné je paralelně doručovat poštou v tištěné podobě. Volbu doručování daňovýchdokladů V elektronické podobě je možno kdykoliv odvolat nebo změnit, a to bud'zaslánímžádosti na emailovou adresu info@veo!iaenergie.cz, nebo písemně dopisem zaslaným naadresu Společnosti.

Smluvní strany prohlašují, že nesplnění povinnosti kterékoliv platby podle předchozíchustanovení čl. 9, a to ani po písemné výzvě k jejímu zaplacení, bude považováno zapodstatné porušenítéto Smlouvy. Písemná výzva k uhrazení může obsahovat upozornění, žeObchodník je oprávněn postupovat podle čl. 11 odst. 6 této Smlouvy. Nesplnění aniopakované písemné výzvy Obchodníka Zákazníkovi k zaplacení dlužné částky opravňujeObchodníka k postupu podle čl. 11.odst.7této Smlouvy.

Kcenám se na daňovém dokladu připočítává daň zelektřiny a daň zpřidané hodnotyV platné zákonné sazbě, případnějiné daně a zákonné poplatky. Daň se zaokrouhluje na dvě
desetinná místa.

Smluvní strana, která je vprodlení se splněním svého peněžitého závazku, je povinnauhradit druhé Smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den
prodlení.

Smluvní strany konstatují, že čísla účtů uvedená vzáhlaví této smlouvy jsou zveřejněnávsouladu s příslušnými ustanoveními zákona o DPH. Pokud nebude mít kterákoli smluvnístrana ke dni uskutečnění zdanitelného plnění svůj účet, na který má být úplata uhrazena,zveřejněn, je druhá Strana oprávněna částku představující DPH odvést přímo na účet
Správce daně.

Smluvní strany se dohodly, že pokud bude u kterékoli smluvní strany ke dni uskutečněnízdanitelného plnění zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, žeje dlepříslušných ustanovení zákona o DPH nespolehlivým plátcem DPH, je druhá smluvní stranaoprávněna svoji platební povinnost v části DPH realizovat převodem přímo na účet správcedaně a V části základu daně převodem na účet nespolehlivé smluvní strany.

ČLÁNEK 10. SMLUVNÍ POKUTY

l. Povinná Strana je povinna uhradit smluvní pokutu dle čl. 13. odst. 3 této Smlouvy do 14 dnů
ode dne prokazatelného doručeníjejího vyúčtování. Připadne-li poslední den splatnosti nasobotu nebo na den pracovního klidu, posouvá se Splatnost faktury na nejbližší následující
pracovní den.

Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé ze stejného
právního důvodu, V rozsahu, ve kterém škoda není kryta zaplacenou smluvní pokutou.
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ČLÁNEK 11. OMEZENÍ DODÁVKY A ODBĚRU ELEKTŘINY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
l. Dodávky elektřiny ze strany Obchodníka a odběry elektřiny ze strany Zákazníka sjednané dle

této Smlouvy mohou být přerušeny nebo omezeny z těchto důvodů:

a) vyšší moci (okolnostmi vylučujícími odpovědnost),

b) při stavech nouze, nebo činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku podle ust.
§ 54 Energetického zákona; Obchodník je V takovém případě povinen postupovat podle
Vyhlášky č. 80/2010,

c) přerušení nebo omezení přenosu anebo distribuce elektřiny k místu odběru v případech
uvedených v Energetickém zákoně v ust. § 24 odst. 3 písm. c) a v ust. § 25 odst. 3 písm.
C),

d) V dalších případech, kdy to stanoví České zákony.

Zákazník prohlašuje, že jsou mu známy příslušné právní předpisy o omezení nebo přerušení
dodávek a odběru elektřiny a zavazuje se sledovat pravidelná hlášení o energetické situaci
vysílaná hromadnými Sdělovacími prostředky (např. Český rozhlas, Česká televize, apod.) a
řídit se podle nich. Dále se zavazuje respektovat osobní, telefonické, faxové, elektronické či
jiná Sdělení Obchodníka nebo příslušného energetického dispečinku PDS O omezení
dodávky a odběru elektřiny. Pokud jsou v odběrném místě umístěna Signalizační zařízení
ovládaná příslušným energetickým dispečinkem, zavazuje se je sledovat a řídit se jimi.
Zákazník je povinen se při odběru elektřiny podle této Smlouvy řídit pokyny technického
dispečinku PDS při činnostech bezprostředně zamezujících stavu nouze, při stavech nouze a
při likvidaci následků stavu nouze podle ust. § 54 Energetického zákona a příslušných
prováděcích předpisů (jako např. Vyhlášky č. 80/2010).

Zákazník bere na Vědomí, že PDS je oprávněn omezit nebo přerušit dodávku elektřiny
Zákazníkovi v případech vymezených v ust. § 25 odst. 3. písm. c) Energetického zákona; při
tom je PDS povinen postupovat podle ust. § 25 odst. 5, 6 a 7 Energetického zákona.
Zákazník je srozuměn s tím, že dle ust. § 25 odst. 5 Energetického zákona je za oznámení
započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávek elektřiny dle ust. § 25 odst. 3 písm. c)
bodu 5 a písm. d) bodu 6 Energetického zákona odpovědný příslušný PDS. Nesplní-li PDS
oznamovací povinnost dle ust. § 25 odst. 5 Energetického zákona, má Zákazník právo žádat
od PDS náhradu škody.

V souladu s ust. § 30 odst. 1 písm. d) Energetického zákona je Obchodník oprávněn přerušit
nebo omezit dodávku elektřiny při neoprávněném odběru elektřiny, za kterýje dle ust. § 51
odst. 1 písm. b) Energetického zákona považováno opakované neplnění smluvených
platebních povinností, které nejsou splněny ani po písemném upozornění s dodatečnou
Sdenní lhůtou k úhradě. Zákazník bere tímto na vědomí, že přerušení nebo omezení
dodávky provede příslušný PDS na žádost Obchodníka a na náklady Zákazníka. Při postupu
Obchodníka dle ust. § 30 odst. 1 písm. d) Energetického zákona nevzniká Zákazníkovi právo
na náhradu škody.

V případě podstatného porušení této Smlouvy ze strany Zákazníka je Obchodník oprávněn
od této Smlouvy odstoupit. Odstoupení od této Smlouvy bude účinné 7. den po doručení
oznámení o odstoupeníZákazníkovi, nebude-li v oznámení určen den pozdější.
V případě podstatného porušení této Smlouvy ze strany Obchodníka je Zákazník oprávněn
od této Smlouvy odstoupit. Odstoupení od této Smlouvy bude účinné 7. den po doručení
oznámení o odstoupení obchodníkovi, nebude-li v oznámení určen den pozdější.
Obchodník je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že se Zákazník dostane do úpadku
ve smyslu ust. § 3 lnsolvenčního zákona. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného
oznámení ze strany Obchodníka o odstoupení Zákazníkovi.
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10. Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že se Obchodník dostane do úpadku
ve smyslu § 3 Insolvenčního zákona. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného
oznámení ze strany Zákazníka o odstoupení obchodníkovi.

ČLÁNEK 12. PŘEDCHÁZENÍ ŠKODÁM, NÁHRADA ŠKOD

1. Smluvní strany nejsou povinny nahradit druhé Smluvní straně škodu vzniklou v důsledku
částečného nebo úplného neplnění povinností daných touto Smlouvou, a to v případech,
kdy toto neplnění bylo výsledkem okolností vyšší moci dle ust. § 2913 Občanského zákoníku.

2. Strana dotčená okolnostmi vyšší moci je povinna o těchto okolnostech druhou stranu
neprodleně informovat a vyzvat ji k jednání. Na požádání předloží Smluvní strana,
odvolávající se na okolnosti vyšší moci, druhé Smluvní straně důvěryhodný důkaz o tom, že
takové okolnosti nastaly.

3. Smluvní strany se zavazují navzájem informovat o všech skutečnostech, o kterých jsou si
vědomy, že by mohly vést ke škodám a usilovat o odvrácení hrozících škod.

4. Účinky vyšší moci jsou omezeny pouze na dobu, po kterou trvá překážka, s níž jsou tyto
účinky spojeny, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

ČLÁNEK 13. DÚVĚRNOST

1. Smluvní strany prohlašují, že všechny ekonomické, finanční, technické, obchodní, právní,
služební a společenské údaje a informace, které vyplynou z této Smlouvy nebo při
činnostech zajišťujících naplnění této Smlouvy, budou považovat za společné důvěrně
informace.

2. Smluvní strany se zavazují, že tyto důvěrné informace budou chránit a utajovat před třetími
osobami. Žádná ze Smluvních stran bez písemného souhlasu druhé Smluvní strany
neposkytne informace o obsahu této Smlouvy, s výjimkou veřejně publikovaných informací
nebo poskytovaných na základě povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem
nebo Smlouvy s OTE, a to ani v dílčím rozsahu třetí straně. Stejným způsobem budou strany
chránit důvěrné informace a skutečnosti tvořící obchodní tajemství třetí osoby, které byly
touto třetí stranou některé ze Smluvních stran poskytnuty se svolením jejich dalšího užití.
Závazek ochrany utajení trvá po celou dobu trvání skutečností tvořících obchodní tajemství
nebo trvání zájmu chránění důvěrných informací.

3. Poruší—li prokazatelně některá ze Smluvních stran povinnost dle čl. 13. odst. 2 této Smlouvy,
je povinna zaplatit druhé straně za každé porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši
100.000,- CZK.

4. Zákazník si je vědom skutečnosti, že přístup k informacím vyplývajícím z této Smlouvy má i
OTE a dodavatel informačního systému OTE, přičemž i tento dodavatel na základě Smlouvy
s OTE považuje tyto informace za důvěrné.

5. Zákazník, resp. Obchodník je oprávněn poskytnout důvěrné informace své Ovládající osobě
a dále třetím osobám, které Zákazník, resp. Obchodník pověřil plněním kterýchkoli svých
zákonných či smluvních povinností souvisejících s touto Smlouvou, a to za předpokladu, že
tuto třetí osobu zavázal povinností mlčenlivosti minimálně vrozsahu stanoveném touto
smlouvou, nebo se jedná o osobu, která má povinnost mlčenlivosti stanovenou zákonem
(advokáti, auditoři atd.).

6. Povinnost mlčenlivosti dle ustanovení tohoto článku Smlouvy se rovněž nevztahuje na
informační povinnost vyplývající z obecně platných právních předpisů.
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ČLÁNEK 14. ŘEŠENÍ SPORÚ

1. Smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby případné spory vyplývající z této
Smlouvy byly urovnány smírnou cestou s vynaložením nejmzsuch možných nákladů na jejich
vyřešení.

Ve smyslu ust. §893 OSŘ se obě Smluvní strany dohodly, že v případě řešení sporů soudní
cestou bude místně příslušným soudem Okresní soud v Ostravě, popř. Krajský soud
v Ostravě.

ČLÁNEK 15. DORUČOVÁNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu vzájemného doručování písemností. Jakékoliv
sdělení či jiný dokument, jenž má nebo může být doručen podle této Smlouvy, lze doručit:
a) osobně

b) doporučeným dopisem nebo

c) e-mailem

na adresu té které Smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo jinou adresu, která
bude po uzavření této Smlouvy písemně sdělena druhé Smluvní straně. Pokud bude
doručováno e-mailem, je třeba tak učinit na e-mailovou adresu uvedenou vPříloze č. 3
k této Smlouvě. Faktury jsou vždy doručovány bud' elektronicky, nebo obyčejným psaním
v závislosti na volbě Zákazníka.

Jakékoliv sdělení, oznámeni či jiný dokument bude považován za doručeny, pokud je
doručováno:

a) osobně, v okamžiku doručení

b) doporučenou poštou, v den skutečného doručení a vpřípadě pochybností pět
pracovních dnů poté, co bylo poštovním úřadem vystaveno potvrzení o odeslání

c) e-mailem, v okamžiku doručení.

Ustanovení předchozích bodů tohoto článku neplatí tehdy, jedná-li se o písemnost
konstitutivní povahy, tzn. zakládající vznik, změnu nebo zánik práv a povinností dle této
Smlouvy. Vtakovém případě bude oznámení doručováno vždy bud' osobně, nebo
prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla Smluvní strany, které je
doručováno, a to písemně na listině podepsané oprávněným zástupcem Smluvní strany.

ČLÁNEK 16. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

1.

2.

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2019.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami
s tím, že povinnost Obchodníka dodávat Zákazníkovi elektrickou energii a povinnost
Zákazníka dodávanou elektrickou energii od Obchodníka odebírat se řídí Článkem 3. odst. 1
této Smlouvy.

ČLÁNEK 17. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany určují kontaktní osoby oprávněné k jednáním a úkonům nutným k naplnění
této Smlouvy. Seznam kontaktních osob je uveden v Příloze č. 3 ktéto Smlouvé. Zménu
údajů obsažených v Příloze č. 3 lze učinit jednostranným oznámením adresovaným druhé
Smluvní straně bez nutnosti uzavírat dodatek k této Smlouvě.

Práva založená či jinak vyplývající z této Smlouvy nebo jejího porušení se promlčují ve 4leté
promlčecí lhůtě, a to ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

Odpověd'druhé Smluvní strany na nabídku na uzavření této Smlouvy podle § 1740 odst. 3
občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na její uzavření, ani
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když podstatně nemění jeji podmínky, ledaže první Smluvní strana takový dodatek nebo
odchylku následně výslovně schválí.

Zákazník v souladu s ust. § 1765 Občanského zákoníku na sebe přebírá riziko změny
okolností.

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh tvoří konečný a ucelený
soubor práv a povinností obou Smluvních stran. Jakékoli změny této Smlouvy lze učinit
pouze dvoustranným projevem vůle obou Smluvních stran, a to výhradně vzestupné
číslovanými písemnými dodatky opatřenými podpisy Oprávněných zástupců Smluvních
stran. Jakákoli ústní ujednání nebo jednostranná oznámení kterékoli Smluvní strany o
změnách této Smlouvy budou považována za právně neplatná a neúčinná. Pro vyloučení
pochybností platí, že toto ustanovení se nevztahuje na jednostranné projevy vůle kterékoli
Smluvní strany, které tato Smlouva výslovně předpokládá.

Smluvní strany se dohodly, že má-li být tato Smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv („ZRS"), uveřejněna prostřednictvím registru smluv, pak její uveřejnění se
zavazuje zajistit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne jejího uzavření, na
své náklady postupem stanoveným výše uvedeným zákonem Zákazník. Před uveřejněním
této Smlouvy v registru smluv zajistí Zákazník znečitelnění těch ustanovení Smlouvy, která
představují výjimku z povinnosti uveřejnění podle §3 ZRS, a to jmenovité ustanovení o ceně
elektřiny, cenových vzorcích, objemu dodávek za určité období, předpokladu spotřeby, a
dále osobní údaje, vč. podpisových vzorů zástupců Smluvních stran. V případě, že Zákazník
neuveřejní Smlouvu v registru smluv ve výše dohodnuté lhůtě, je Obchodník oprávněn tuto
Smlouvu v registru smluv uveřejnit sám. V případě porušení povinnosti Zákazníka uvedené v
tomto ustanovení, odpovídá tento Obchodníkovi za majetkovou i nemajetkovou újmu.
Zákazník bere na vědomí, že Obchodník pro účely plnění této Smlouvy a pro zajištění
efektivní komunikace mezi Smluvními stranami v nezbytném rozsahu shromažďuje a
zpracovává osobní údaje Zákazníka a kontaktních osob Zákazníka uvedených v této Smlouvě
a dále veškeré osobní údaje spojené s plněním této Smlouvy. Zákazník timto bere na
vědomí, že zpracování osobních údajů nezbytné k uzavření a plnění této Smlouvy a k plnění
zákonných povinností Obchodníka, včetně povinností vyplývajících z Energetického zákona.
Veškeré informace o tom, jak Obchodník osobní údaje zpracovává a chrání, jsou uvedené v
Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webové stránce Obchodníka
www.vekom.cz v sekci O nás (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů").
Zákazník se zavazuje informovat všechny své zástupce, kontaktní osoby a jiné fyzické osoby,
jejichž osobní údaje předává dodavateli, o zpracováníjejich osobních údajů Obchodníkem a
seznámit tyto osoby se Zásadami ochrany osobních údajů.

Zákazník dále bere na vědomí, že osobní údaje mohou být v souladu se Zásadami ochrany
osobních údajů zpřístupněny společnostem ze skupiny VEOLIA za účelem zajištění technické
a administrativní podpory pro plnění Smlouvy a dále subjektům ve smluvním vztahu s
Obchodníkem pro zajištění plnění práv a povinností, jak je dále uvedeno v Zásadách ochrany
osobních údajů.

Zákazník prohlašuje, že se pečlivě seznámil s obsahem této Smlouvy, její obsah byl s ním
projednán, prohlašuje, že měl možnost provést změny návrhu této Smlouvy předloženého
Obchodníkem, a pokud takové vznesl a došlo o nich k dohodě, jsou věrně a výstižně
zachyceny v této konečné verzi podepsané oprávněnými zástupci Smluvních stran. Ve
vztahu k formulacím a ujednáním této Smlouvy a všech jejich nedílných součásti (příloh) pak
prohlašuje, že těmto rozumí, chápe jejich význam, neobsahují pro Zákazníka překvapivá
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ČÍSLO SMLOUVY OBCHODNÍKA:

ČÍSLO SMLOUVY ZÁKAZNÍKA:

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

ustanovem’ a je si vědom všech práv a povinností, jež z této Smlouvy, případně zjejího
porušení Smluvním stranám vyplývají.

Strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoli práva a povinnosti
kterékoli strany dovozována z obchodních zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví,
kterého se týká Smlouva, nebo ze zavedené praxe stran.

Pokud by jakýkoliv závazek (povinnost) podle této Smlouvy byl nebo by se stal neplatným
nebo nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků
(povinností) podle této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takovýto neplatný
nebo nevymahatelný závazek (povinnost) novým, platným a vymahatelným závazkem
(povinností), jehož předmět bude nejvhodněji odpovídat předmětu a účelu původního
závazku (povinnosti). Pokud by tato Smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, které by bylo
jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, Smluvní strany se zavazují takové
ustanovení do této Smlouvy doplnit, přičemž ostatní ustanovení této Smlouvy zůstanou
beze změny.

Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Není-li v této Smlouvě výslovně
uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy Smluvních stran příslušnými ustanoveními
Energetického zákona a jeho prováděcích předpisů (vyhlášek, Cenových rozhodnutí ERÚ
apod.) a Občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů. Vpřípadě, že za dobu
trvání smluvního vztahu dojde ke změně platných právních norem nebo k přijetí nových,
bude smluvní vztah upraven v souladu s nimi.

Při zániku Smluvní strany přecházejí smluvní závazky z této Smlouvy na právního nástupce
zanikající Smluvní strany.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze
Smluvních stran obdržíjeden stejnopis.

Smluvní strany prohlašují, že k této Smlouvě přistoupily po vzájemném vážném,
srozumitelněm a určitém projednání, a že její obsah odpovídá skutečnému stavu věci aje
výrazem jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.
Obchodník je oprávněn zveřejnit, že Zákazník odebírá elektrickou energii od Obchodníka.
Tuto informaci je Obchodník oprávněn uvádět ve svých informačních a reklamních
materiálech či referenčních listech a rovněž ji sdělovat prostřednictvím internetu nebo
jiných prostředků komunikace. Za tímto účelem je oprávněn použít též aktuálního loga
Zákazníka.

Doložka schválení právního úkonu dle §41 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského
obvodu Ostrava — Jih svým usnesením č. 7402/RMOb—JIH/l418/182.ze dne 13.9.2018.
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ČÍSLO SMLOUVY ZÁKAZNÍKA:

19. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující přílohy:

V. 1 Specifikace odběrného místa

2 Objednávka množství elektřiny dle článku 5 této Smlouvy na smluvní období od

1.1.2019 do 31.12.2019

Seznam kontaktních oprávněných osob

.
m
n

g
m

L
U

V Ostravě dne: 7012 „25,ng
V Ostravé dne: UB -04- 2019

Statutární město Ostrava

Veolia Energie ČR,a.s.

      

 

lng. Richard Knapek
Bc.Martin Bednář

vedoucí útvaru obchodu s elektřinou starosta

na základě plné moci
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Příloha č. 1

Specifikace odběrného místa

Lokalita: Mobilní kotle Jižní Město U v’topny, 70400 Ostrava

   

  

   Typ měření: C

Napěťová hladina: NN,O,4 kV

Distributor: ČEZ Distribuce,a.s.

Příloha č. 2

Objednávka elektřiny pro rok 2019

   
2019 MWh

Měsíc

Leden

   

  

lÚnor

  

 

  

  

Březen

Duben

  

[ Květen

[ Červen

 

 

LČervenec

  

 

lflpen

gáří

aijen

[ Listopad w
a
—
—
—
»
a
—
L
—
—
—

   

 

I Prosinec

 

 

 

! Celkem -.
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ČÍSLO SMLOUVY ZÁKAZNÍKA:

Příloha č. 3

Seznam kontaktních oprávněných osob

Statutární město Ostrava

Ve věcech smluvních:

Bc. Martin Bednář

starosta

 

Ve věcech sjednávání obchodních diagramů:

Jan Gonsorčík

referent — ener e '
   

E-mail pro zasílání daňových dokladů v elektronické podobě:

(při uvedení e-mailu budou daňové dokladyjiž zasílaný pouze elektronicky)

Veolia Energie ČR, a.s.

Obchodnízástupce |:
Ing. Martin Moldřík,Ph.D.

specialista obchodu s elektřinou a
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