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SMLOUVA o SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU O

(strana 2/2)

uzavřená mezi následujícími Smluvními stranami:

OBCHODNÍK: innogy Energie, sro., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, _

IČ: 49903209, DIČ: c249903209, zápis v OR: MěS v Praze, sp. zn.: c 220583 (ve Smlouvě jako „irinogy") |nnogy

Kód prodejce (vyplňujeinnogylz | l I S I W I E I B I O I O I O I O I l I Kód kampaně (vyplňuje mnogy): I I I I I I I I I I I

ZÁKAZNÍK Idle občanského průkazu / OR)

Kategorie: D Domácnost Xi Maioodběratei Číslo objednávky Zákazníka;ll

Titul, jméno, příjmení/ Firma: Statutární město Ostrava

Datum narození/ IČ: 00845451 Zapsán v OR u soudu v: oddíl: vložka:

Adresa:“ Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava — Moravská Ostrava

Zastoupen:_
statutární orgán El plná moc D ze zákona

Adresa pro doručování D je stejná jako adresa zákazníka je jiná:

Firma: Statutární město Ostrava - ÚMO Hrabová

  

  

E—mailzíl

Nastavení platebního styku

Výše zálohy (Kč):

   Vyrovnání přeplatku: prevo 0 za

D Požaduji nastavitjako číslo účtu pro platební styk s Obchodníkem číslo účtu, ze kterého provedu první úhradu zálohy, nebo faktury.

SMLUVNÍ A TECHNICKÉ PODMÍNKY

Produktová řada: plyn Standard Lhůta pro přijetí Nabídky a doručení podepsané Smlouvy: 30.09.2019

Důvod: D Nový odběr Změna zákazníka (přepis) [] Změna dodavatele — původní dodavatel:

16000 kWh/rok

Umístění plynoměru: [] venkovní vnitřní Výrobní číslo plynomě

Vaše upřesnění místa odběru:“

Požadovaný termín zahájení dodávky („TZD“) — účinnost Smlouvy: 1411,2019

“ nepovinný udaj “ vyplňte: ulice, čp./orient., obec, PSČ “vyplňte pouze, pokud se liší od adresy zákazníka “' vyplňte pouze v případě přepisu

Zvláštní ujednání (Zákazník dále sjednává a prohlašuje, že se seznámil s podmínkami služby/služeb)

Zákazník prohlašuje, Že je oprávněn závazek pro uvedené odběrné místo uzavřít. seznámil se se smluvním textem na obou stranách Smlouvy, veškeré jím uvedené údaje jsou pravdivé

a úplné a je si vědom případných následku uvedení nepravdivých udajů, Zákazník prohlašuje, Že se před uzavřením Smlouvy seznámil s informacemi o Zpracování osobních údaju

zveřejněných na www.innogycz/sluzby/ochranaAosobnich—udaju/ Zákazník podpisem této Smlouvy stvrzuje, že mu innogy s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy sdělila

veškeré potřebné informace týkající se smluvního vztahu tak, aby jeho podpis vyjadřoval informovaný prejev jeho vůle. Zákazník prohlašuje, že v uplynulých 3 letech neměl vuči innogy

'ak'koli eněžitý závazek po lhůtě splatnosti. V případě, že se toto prohlášení ukáže ve lhůtě 30 dnů ode dne platností Smlouvy jako nepravdivé, je innogy oprávněna od ní odstoupit
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SMLOUVA o SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU

(dále jen „Smlouva“ — strana 1/2)

PŘEDMĚT SMLOUVY — Touto Smlouvou se innogy zavazuje dodávat

Zákazníkovi plyn a zajistit na vlastní jméno a účet pro takto dodávaný

plyn službu uskladňování, službu přepravy a službu distribuční soustavy

a Zákazník se zavazuje zaplatit innogy za dodaný plyn a související služby

innogy cenu stanovenou ínnogy a za službu distribuční soustavy a ostatní

regulované služby cenu regulovanou stanovenou cenovým rozhodnutím

Energetického regulačního úřadu („ERÚ“) pro příslušné období.

DODÁVKA PLYNU — Dodávka plynu se uskutečňuje v souladu s Obchodními

podmínkami sdružených služeb dodávky plynu Č, 12/2018 („OP'l) innogy

a zveřejněnými na innogycz, Ceníkem a Ceníkem služeb, které jsou

nedílnou součástí Smlouvy, a dále, jde-li o zákazníkaospotřebitele,

v souladu s přiloženými Informacemi k návrhu Smlouvy/Dodatku. Zákazník

podpisem stvrzuje, že se s uvedenými dokumenty seznámil, porozuměl jim

a bez výhrad je akceptuje. innogy je oprávněna OP, jakož i shora uvedené

dokumenty měnit, a to na základě důvodů v nich uvedených. Vyrozumění

o navrhované změně smluvních podmínek může být realizováno písemně

zasláním listiny, e—mailu, sms, příp. oznámením na webu innogycz,

v zákaznické aplikaci Či ústně/telefonicky.

UZAVŘENÍ A TRVÁNÍ SMLOUVY —- Smlouva je uzavřena na základě písemné

podepsané nabídky doručené nebo předložené Zákazníkovi ze strany

innogy („Nabídka'). Lhůta pro přijetí Nabídky a doručení podepsané

Smlouvy končí dnem uvedeným níže, Smlouvy doručené počínaje dnem

následujícím po uplynutí této lhůty nebudou akceptovány a považují

se za neuzavřené. V takovém případě Smluvní strany sjednávají, že pokud

innogy ve lhůtě 30 dnů ode dne pozdního doručení Smlouvy prokazatelně

sdělí Zákazníkovi, že ji akceptuje, považuje se Smlouva za uzavřenou. Smlouva

nabývá platnosti dnem doručení podepsané Smlouvy do innogy a účinnosti

dnem TZD uvedeným níže, přičemž innogy je oprávněna sdělením zaslaným

Zákazníkovi TZD z důvodů uvedených v OP jednostranně a přiměřeně

změnit. Smlouvu lze uzavřít též elektronicky, a to (i) zachycením el. akceptace

zakaznika v el. systému innogy dle § 562 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb.,

využívajícího internet („systém"), (ii) prostým el. podpisem ve formě

el. zachycení linií vlastnoručního podpisu Zákazníka (bez biometriky)

na el. verzi Smlouvy snímacím zařízením provozovaným innogy, (iii)

doručením Zákazníkem akceptované Smlouvy v běžném el. formátu

na inío©innogycz sjeho kvalifikovaným el. podpisem nebo prostým

el. podpisem vytvořeným pomocí skenu Či digitální fotografie věrně

zachycující el. obraz listinné podoby Smlouvy opatřené vlastnoručním

podpisem Zákazníka a současně faksimiliemi podpisů za innogy, nebo

(iv) jinak dle instrukcí innogy doručených Zákazníkovi. V takovém případě

tam, kde se ve Smlouvě hovoří o „podpisu" a „doručení", mají tyto

pojmy rovněž význam „elektronický podpis", „elektronické doručení"

Či „akceptace v systému" (nahrazující jak podpis, tak i doručení). Tato

smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

CENOVÉ PODMÍNKY — Cena za dodávku plynu je stanovena v Ceníku

níže uvedené produktové řady („Ceník") a cena služeb v Ceníku služeb

(„Ceník služeb"), přičemž pro smluvní vztah platí Ceník a Ceník služeb,

které jsou zveřejněny na webu innogyjako platné a účinné pro příslušné

období. innogy je oprávněna ceny určené těmito ceníky měnit v souladu

s OP, a to od okamžiku platnosti Smlouvy, V případě, že produktová řada

má určeny ceny dle distribučních zón, platí vždy Ceník a Ceník služeb

pro tu distribuční zónu, kde se nachází odběrné místo („OMl') zákazníka.

Cena za službu distribuční soustavy a ostatní regulované službyje stanovena

cenovým rozhodnutím ERÚ pro příslušné období a distribuční zónu, v níž

se nachází OM Zákazníka.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ— Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu

poskytnout innogy součinnost nezbytnou k zahájení dodávky na základě

uzavřené'Smlouvy, zejména nečinit právní ani jiná jednání bránící v plnění

takoveho jejího závazku (vč. provedení změny dodavatele), vyjma těch,

k nimž je oprávněn dle zákona. V případě porušení této povinnosti

je Zákazník povinen zaplatit innogy pokutu, ato ve výši 1 000 Kč pro kat.

Domácnost a 5 000 Kč pro kat. Maloodběratel. Stejnou pokutu je povinen

uhradit Zákazník, který uvede innogy v omyl tím, že ukončí Smlouvu

innogy

dohodou a v rozporu s deklarovaným důvodem pro její sjednání bude

ve stejném OM pokračovat v odběru u jiného dodavatele. V případě,

že Zákazník učiní bez souhlasu innogyjakýkoli právně relevantní projev

vůle (bez ohledu na to, zda byl či nebyl určen a/nebo doručen innogy, zda

se tak stalo opožděně, či zda trpěl vadami, a na to, jak a kým je Smlouva/

dodávka následně ukončena) směřující k předčasnému ukončení Smlouvy

a/nebo vedoucí k ukončení dodávky od innogy (v roli subjektu zúčtování

u operátora trhu) probíhající na základě takove Smlouvy nerespektujícímu

sjednanou výpovědnídobu (vč. plné moci ke změně dodavatele; za takový

projev vůle se nepovažuje pouhý návrh na předčasné ukončeníSmlouvy

dohodou) a/nebo Zákazník opakovaně (tzn. dva a vícekrát) poruší kteroukoli

platební povrnnost vyplývající ze Smlouvy (bez ohledu na to, zda jde o tutéž

či různé povinnosti a zda následně dojde kjednostrannému ukončení

Smlouvy ze strany innogy) a/nebo Zákazník způsobí svým jednáním

nemožnost dodávky, je innogy oprávněna účtovat Zákazníkovi pokutu

zahrnující též případnou náhradu škody vzniklé innogy neodebráním

pro zákazníka nasmlouvaneho plynu ve výši 1 000 Kč pro kat. Domácnost

a S 000 Kč pro kat. Maloodběratel. V případě Zákazníka zařazeného do

nejnižšího pásma ročního odběru dle Ceníku innogy se částky smluvních

pokut uvedené v předchozí větě snižují o polovinu. Zákazník je povinen

zaplatit innogy pokutu ve výši 100 Kč za každý jednotlivý případ prodlení

s jakoukoli platbou dle této Smlouvy přesahující 10 dní. Zákazník je povinen

vyúčtovanou pokutu uhradit ve lhůtě platné pro splatnost vyúčtování dle

OP. Jdefli o pokutu za předčasně ukončení Smlouvy/dodávky v rozporu

se smluvními podmínkami, Zákazník se účinně zprosti povinnosti její úhrady,

pokud takovýjeho pr01ev vůle směřující k předčasnému ukončení Smlouvy

odvolá Čl vezme zpět a odstraníjeho nepříznivé následky vůči innogy.

Není—Ii shora stanovenojinak, ma' innogy vedle práva na pokutu vyplývající

z porušení povinnosti Zákazníka též právo na náhradu škody a úrok

z prodlení vyplývající z porušení téže povinnosti. Případným odstoupením

od Smlouvy nezaniká právo innogy na pokutu vzniklou porušením

povinnosti zákazníkem před takovým odstoupením, Ustanovení

„Ostatních ujednání" nabývají účinnosti dnem platnosti Smlouvy.

PROHLÁŠENÍZÁKAZNÍKA—Zákazník prohlašuje, že ke dni účinnosti této

Smlouvy nemá, resp. nebude mít pro stejné OM uzavřenou či podepsanou

jinou smlouvu/dodatek na dodávku plynu od innogy na dobu určitou.

V případě, že se toto prohlášení ukáže ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení

této Smlouvy zákazníkem do innogy nepravdivým, Smlouva se bez dalšího

od počátku ruší, přičemž Zákazník bere na vědomí, že o této skutečnosti

nemusí být ze strany innogy informován. To neplatí, pokud innogy ve lhůtě

30 dnů ode dne doručení této Smlouvy Zákazníkem prokazatelně sdělí

Zákazníkovi, žeji akceptuje a považuje za platně uzavřenou. Tato Smlouva

nahrazuje veškeré předchozí případné smlouvy a dodatky (vyjma shora

uvedených na produkty na dobu určitou) upravující dodávky plynu

pro stejne OM, pokud byly mezi Zákazníkem a innogy uzavřeny.

Smlouva pokračuje na další straně,

Kontaktní centrum: NONSTOP linka 800 ll 33 55, inío©innogy.cz, zákaznická centra: www.ipobockycz, web: www.innogycz
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GasMet Či inno qen gy

SMLOUVA o PŘIPOJENÍ K DlSTRlBUČNÍ sousrAvĚ

č.: 320090147984

Provozovatel distribuční soustavy

GasNet, s.r.o., Kiíšská 940 / 96, 400 01 Ústí nad Labem, lČ: 27295567, DiČ: CZ27295567

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp.zn„ C 23083

 

(dále jen 'Zékaznfk“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů

(dáiejen "Energetický zákon") a v souladu s prováděcími předpisy, technickými pravidly a Řádem Provozovatele distribuční soustavy GasNet, s.r.o.

(dále jen "Rád PDS"), který je dostupný na webových stránkách Provozovatele a na Zákaznických centrech, tuto Smlouvu o připojení k distribuční soustavě

(dále jen "Smlouva“):

Čl. l Předmět smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Provozovatele připoýt odběrné plynové zařízení Zákazníka (dále jen “OPZ") k distribuční soustavě

Provozovatele a zajistit požadovanou kapacitu Zákazníkovi, a to za podmínek stanovených v této Smlouvě a Obchodních podmínkách Smlouvy

o připojení k distribuční soustavě.

Čl. li Termín a podmínky připojeni

Provozovatel připojí OPZ Zákazníka k distribuční soustavě nejpozději do S pracovních dnů po dni, kdy Zákazník nebo obchodník s plynem požádal

o umožnění distribuce plynu a budou-li splněny všechny podmínky pro připojení stanovené právními předpisy, touto Smlouvou a Obchodními

podmínkami Smlouvy o připojeni k distribuční soustavě (dále jen "OP SOP“), které jsou nedílnou součástí této Smlouvy, nejdříve však dne 11.09.2019.

OP SOPjsou zveřejněné na internetových stránkách Provozovatele, kterějsou uvedené v zápatítéto Smlouvy a dostupné na kontaktních mistech

Provozovatele.

Provozovatel zákazníka informuje o skutečnosti, že pokud u něj eviduje neoprávněný odběr nebo neoprávněnou distribuci plynu a z nich plynoucí

dluh, bude zákazníkovi umožněna dodávka a distribuce plynu (bude připojen k distribuční soustavě) nejpozději do pěti pracovních dnů poté,

co bude dluh uhrazen nebo uzavřena dohoda o splátkách a uznání dluhu; tim nejsou dotčeny jiné podmínky pro připojení k distribučni soustavě.

Požadovaný hod. odběr {ma/had]: min. 1,000

 

max. 1,800

   

 

Hodnoty jsou stanoveny na základě seznamu při pojovaných plynových spotřebičů, které Zákazník uvedl v žádosti číslo:

Čl. V Místo a způsob připojení k distribuční soustavě, podmínky připojení

Způsob měření: typ C

1/2
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Případná změna typu a velikosti mencnho zařízení, včetně tlakové úrovně měření, je uvedena na stanovisku Provozovatele k projektové
dokumentaci na GPZ, případně v protokolu o montáží měřidla. Typ měření může Provozovatel po připojení OPZ k distribuční soustavě změnit.
Změna typu měření nenl důvodem pro změnu této Smlouvy.

Čl. Vll Souhlas vlastníka dotčené nemovitosti
Nenívli Zákazník vlastníkem dotčené nemovitosti, ve které je připojované zařízení, Zákazník čestně prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že má
k připojeníodběmého plynového zařízení souhlas vlastníka dotčené nemovitosti.

Čl. Vlll Doba trvání smlouvy, zánik smlouvy

Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Podmínky ukončení a zániku Smlouvyjsou stanoveny v OP SOP.

Čl. IX Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti zakaznika a Provozovatele neupravená touto Smlouvou nebo OP SOP se řídí úpravou obsaženou v obecně závazných
právních předpisech, zejména v Energetickém zákoně a v příslušném Řádu PDS.

2. Smluvní strany se zavazují, že při zpracování osobních údajů (dálejen "OÚ") druhé strany pro účely podle této smlouvy, budou přistupovat k takovýmOÚ výlučně podle platných a účinných právních předpisů, upravujících ochranu OÚ, a to za účelem splnění svých úkolů vyplývajících z této smlouvy,dále nebudou takové OÚ zpřístupňovat ani poskytovat bez písemného souhlasu druhé strany třetím stranám, s výjimkou případného řízeni vedeného
před orgány státní správy nebo samosprávy. Dále se smluvní strany zavazují, že v případě potřeby druhé strany vyvinou odpovídající součinnost přiřešení problematiky OÚ dané smluvní strany.

. Provozovatel je správcem osobních údajů subjektů údajů. Informace o jejich zpracování vyžadované platnými právními předpisy, včetně jejich obsahu
a účelu zpracování, přehledu práv a povinností Provozovatele a aktualizovaného seznamu zpracovatelů osobních údajů, jsou zveřejněny na webové
stránce Provozovatele (www.gasnet.cz/cs/ínformace—o—zpracoveni-osobních-udaju)

a při uzavíranísrnlouvy nebo kdykoliv průběhu jejího trvání budousubjektu údajů poskytnuty na jeho vyžádání, adresované písemně na adresu sídla Provozovatele nebo dOjeho datové schránky ID rdxzhzt.
Touto Smlowou se ruší předchozí ujednánísmluvních stran týkající se připojení OPZ v OM, mimo ujednání týkající se plynárenských zařízení,
Smlouva může být uzavřena elektronicky ve webovém prostředí Provozovatele. Zákazník má možnost v průběhu podání žádosti o uzavření Smlouvy
elektronicky ve webovém prostředí žádost měnit, upravovat a kontrolovat. Po vyplnění formuláře žádosti a zobrazení návrhu Smlouvy ve webovém
prostředí Provozovatele je jeho akceptaci ze strany ZákaZníka smlouva uzavřena.

Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž Zákazník svým podpisem potvrzuje převzetíjednoho.
Tento dokument nenahrazuje stanovisko Provozovatele k dokumentaci pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon,
v platném znění,

8. Dojde-Ii mezi stranami této Smlouvy ke sporu aje-Ii Zákazník spotřebitelem, má právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní
řešení sporu lze podat u Energetického regulačního úřadu, Masarykovo náměstí 91/5, 585 01 Jihlava, Podrobnosti jsou uvedeny
na wwwerucz.
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9. Strany výslovně prohlašujía podpisem stvrzují, že si Smlouvu a OP SOP přečetly a souhlasí sjejlch obsahem a dále, že Smlouva byla sepsána
podlejejich pravé a svobodné vůle prosté omylu a nikoli v tísni.
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