
 

 

 

REGISTRAČNÍ LIST 

SMLUVNÍ STRANY 
 

Identifikace smluvní strany - Plátce 

Název subjektu: Město Brumov - Bylnice 

IČ: 00283819 Datová schránka:       

Adresa subjektu: nám. H. Synkové 942, Brumov-Bylnice, 763 31 
 

Identifikace smluvní strany - Příjemce 

Název subjektu: innogy Energie, s.r.o. 

IČ: 49903209 Datová schránka: cgtf5yr 

Adresa subjektu: Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10 - Strašnice 

 

ÚDAJE O SMLOUVĚ 
 

Předmět smlouvy: SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU 

Datum uzavření: 04.10.2019 Číslo smlouvy: 211080017630 Podepisující osoba: Ing. Martin Kovařík 

Hodnota Kč bez DPH1): 387 000 Hodnota Kč s DPH1): 468 000 

 

PŘÍLOHY 
 

Kopie smlouvy č. 211080017630 k zveřejnění v Registru smluv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1) Hodnota (Kč bez DPH, Kč s DPH, v cizí měně) obsahuje souhrnnou hodnotu plnění, kterou nelze považovat za dohodnutou cenu. 
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SMLOUVA 
O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU  
ČÍSLO SMLOUVY: 211080017630 

Obchodník 
 

Název: innogy Energie, s.r.o. 

Sídlo / Adresa: Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10 - Strašnice 

IČ: 49903209 DIČ: CZ49903209 

Zapsán v Obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 220583 

Licence na obchod s plynem č.: 240404240 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 010006-0063202021/0100 

Jehož zastupuje: 

Martin Švach, BA (Hons), Senior Manager, Sales 

Ing. Martin Kovařík, Account Manager 

 
 

Zákazník 
 

Název: Město Brumov - Bylnice 

Sídlo / Adresa: nám. H. Synkové 942, Brumov-Bylnice, 763 31 

IČ: 00283819 DIČ: CZ00283819 

Zapsán v Obchodním rejstříku:       

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Číslo účtu: 000019-1407101369/0800 

Jehož zastupuje: 

Kamil Macek, starosta 

      

 

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku na základě úplného konsensu o všech níže uvedených skutečnostech v souladu s § 72 zák. č. 458/2000 Sb., 
energetický zákon, ve znění pozdějších změn a platnými právními předpisy 
tuto 

Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu Zákazníkovi: 
 

Článek I. Předmět smlouvy 

1. Touto Smlouvou o sdružených službách dodávky plynu (dále jen „Smlouva“) se Obchodník zavazuje dodat Zákazníkovi do odběrných míst plyn, 
vymezený množstvím a jakostí plynu a zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet související služby v plynárenství a Zákazník se zavazuje zaplatit za 
dodávku plynu a za související služby cenu dle podmínek stanovených touto Smlouvou v souladu s cenovou regulací. 

2. Dále se Obchodník zavazuje zajistit Zákazníkovi na vlastní jméno a vlastní účet službu přepravy plynu, službu distribuční soustavy a flexibilitu, 
kterou se pro účely této Smlouvy rozumí zabezpečení pokrytí sezónního charakteru dodávek na základě prokázaných potřeb Zákazníka. 

3. Dodávka plynu se uskutečňuje v souladu s touto Smlouvou, platnými Obchodními podmínkami dodávky plynu (dále jen „OP“) vydanými 
Obchodníkem, které tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Přílohy jsou společně s OP nedílnou součástí této Smlouvy. 

4. Obchodník přebírá odpovědnost za odchylku ve smyslu vyhlášky č. 349/2015 Sb., Pravidla trhu s plynem.  

Článek II. Odběrné místo 

1. Odběrná místa jsou uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy. 

Článek III. Množství a časový průběh dodávek plynu 

1. Předmětem plnění je plyn dodaný jako nositel energie do odběrných míst v množství a v časovém průběhu sjednaném v příloze č. 1 této Smlouvy. 

2. Denní pevná rezervovaná kapacita se sjednává v m3/den v příloze č. 1 této Smlouvy pro ta odběrná místa, kde energetická legislativa v platném 
znění předpokládá její hodnotu jako podstatnou pro stanovení regulovaných složek ceny dodávky zemního plynu. Změna denní pevné 
rezervované kapacity se řídí taktéž energetickou legislativou v platném znění.  

Článek IV. Určení ceny 

xxx 



 

Smlouva - zemní plyn 2/2 

Článek V. Pravidla fakturace a platební podmínky 

xxxxx 

Adresa pro zasílání faktur a další korespondence: 

nám. H. Synkové 942, Brumov-Bylnice, 763 31 

Forma úhrady: 

 bankovní inkaso   převodní příkaz 

1. Smluvní strany se dohodly, že všechny platby na základě této Smlouvy probíhají v měně Kč. 

Článek VI.  Platnost a účinnost smlouvy 

xxxx 

Článek VII.  Zvláštní ujednání 

Zvláštní ujednání se nesjednávají. 

Článek VIII.  Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží Obchodník a jeden Zákazník. 

2. Smlouva může být měněna nebo doplňována na základě písemných dodatků podepsaných 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. 

3. 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 doporučeně. 

4. 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. 

5. Fyzické osoby, které tuto Smlouvu uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření 
této Smlouvy. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena v rámci běžného obchodního styku. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že si 
text této smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a na důkaz těchto skutečností podle své svobodné a vážné vůle připojují osoby jednající 
jejich jménem své podpisy. 

7. Zákazník výslovně prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že se seznámil s OP a Pravidly přepravy a distribuce (včetně Řádu provozovatele 
distribuční soustavy), platnými v době podpisu této Smlouvy, a zavazuje se jimi řídit, jakož i jejich změnami. OP, Pravidla přepravy a distribuce 
v platném znění představují součást smluvního ujednání stran. Ujednání v této Smlouvě mají přednost před ustanoveními OP i Pravidel přepravy a 
distribuce a ustanovení OP mají přednost před ustanoveními Pravidel přepravy a distribuce, pokud jsou s nimi v rozporu, s výjimkou případů, kdy 
se od Pravidel provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství nelze odchýlit. 

Přílohy 

xxxx 

Brno dne 9.10.2019 Brumov-Bylnice dne 9.10.2019 

Za Obchodníka Za Zákazníka 

Martin Švach, BA (Hons) Senior Manager, Sales Kamil Macek starosta 

Jméno a příjmení Funkce Jméno a příjmení Funkce 

    

Podpis Podpis 

Ing. Martin Kovařík Account Manager             

Jméno a příjmení Funkce Jméno a příjmení Funkce 

    

Podpis Podpis 
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