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Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu 
Níže uvedené smluvní strany uzavírají podle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., energeıziçkéhø 
zákona, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „energetický zákon“) a podle ustanovení zákona č. 89/20l2 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ,,občanský zákoníl‹“),, 
tuto smlouvu o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu (dále jen ,,Smlouva“). Smlouva je 
uzavírána mezi: 

Pražská plynárenská, a. s. 
Se sídlem: Praha I 

- Nové Město, Národní 37, PSČ I I0 00 
IČO: 60 I 93492, DIČ: CZ60 I 93492 
zastoupená na základě plné moci: Jiřím Kuncem, manažerem pro veřejné zakázky a el. aukce ze dne l.3.20 I 7 
Společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. S., číslo účtu 35-3600l32/0800 
Kontaktní osoba: Martin Pecholt, tel.: 720 948 8I5, e-mail: individualniobsluha@ppas.cz 

(ááıø jen ,,ohnhø‹ıniı‹“)
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Nemocnice jihlava, příspěvková organizace 
se xťóıęrnz Jıhızvn, vvøhııøkêhø 59, PSČ 586 33 
ıčozooo9oó38, Dıćz cZooo9oó38 
Zastoupená: MUDr.Lukášem Velevem, MHA, ředitelem 
Společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka l472 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.S. , číslo účtu l873668l/0I00 
Adresa k zasílání fakturace a veškerých Sdělení určených Zákazníkovi: jihlava, Vrchlického 59, 586 33 
Kontaktní osoba: lng.AIexander Filip, tel.: 568l57626, email: fiIipa@nemji.cz 

(dále jen ,,Zákazník“) 

(Obchodník a Zákazník dále společně též jen „Smluvní strany“) 

Předmětem této Smlouvy je sdružená Služba dodávky zemního plynu (dále jen ,,plyn“) upravená v souladu 
S energetickým zákonem. 

Obchodník se Smlouvou zavazuje dodávat po dobu, na kterou je Smlouva uzavřena Zákaznıkovi plyn, přistavit 
tento plyn k odběru v Odběrných místech Zákazníka a zajistit vlastním jménem a na vlastní účet distribuci 
plynu a Zákazník se zavazuje tento plyn ve sjednaném množství, včetně souvisejících Služeb odebrat a zaplatit 
za to Obchodníkovi v rámci této Smlouvy dohodnutou cenu. Práva a povinnosti Smluvních stran se řídí obecně 
závaznými právními předpisy, zejména ustanovením § 72 odstavce 2 energetického zákona a touto Smlouvou 
zahrnující její formulářové znění a její nedílné přílohy - Příloha A, Příloha B, Příloha C a Příloha D. V případě 
rozporu Formulářové části smlouvy, její Přílohy A a Přílohy B na straně jedné a Přílohy C (Obchodní 
podmínky) a Přílohy D (Ceník nadstandardních služeb) na Straně druhé, mají ustanovení obsažená ve 
Formulářové části smlouvy, Příloze A a Příloze B přednost před ustanoveními Přílohy C a Přílohy D. 
Zákaznık prohlašuje, že je srozuměn S tím, že je podstatná část obsahu této Smlouvy upravena v Obchodních 
podmínkách a výslovně přijímá ustanovení čl. II. (cena), čl. Ill. (fakturační a platební podmínky), čl. IV. (dodací 
podmínky), čl. V. (vznik a změna Smlouvy, doba platnosti Smlouvy), čl. Vl. (omezení, přerušení nebo ukončení 
dodávky plynu), čl. Vll. (změna dodavatele plynu a ukončení Smlouvy), čl. Vlll. (změna ceny a změna OP), čl. IX 
(Sankce, včetně smluvních pokut), čl. XIII. (osobní údaje) a čl. XIV. (ostatní ujednánı) Obchodních podmínek a 
dále v Ceníku nadstandardních služeb Obchodníka, ve kterém jsou uvedeny ceny nákladů a poplatků za služby 
či jiná plnění, která jsou dle Smlouvy poskytována nad rámec běžných Služeb a plnění, S jejichž obsahem byl před uzavřením Smlouvy dostatečně seznámen, byl mu vysvětlen a souhlasí S ním. Zákazník dále prohlašuje, že 
byl Obchodníkem v dostatečné míře srozuměn a vysvětlena mu všechna ustanovení Smlouvy a jejích nedílných 
příloh, především pak způsob Stanovení celkové ceny za plyn a Související služby jím hrazené na základě této 
Smlouvy.
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Smluvní strany si sjednávají splatnost ceny odchylně od občanského zákoníku, která se počítá ode dne vystavení 
daňového dokladu ve lhůtě určené níže. 

Nestanoví-li dohoda Smluvních stran jinak, Smlouva se uzavírá na dobu určitou od I.l .2020 do 3I.I 2.2020 
bez možnosti automatické prolongace. 

Termín dodávek dle Smlouvy se sjednává na dobu od I. I. 2020 6.00 hod. do I. I. 202I 6.00 hod. 

V případě, že Zákazník před ukončením platnosti Smlouvy neoprávněně ukončí odběr plynu, je povinen zaplatit 
Obchodníkovi smluvní pokutu ve výši 6.000,- Kč. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok Obchodníka na 
náhradu škody v plném rozsahu. 

Ujednání o celkovém množství Llynu dodávaného dle této Smlouvy, včetně specifikace Odběrných 
' Zákazníka je obsažena v Příloze A této Smlouvy. mıst 

Cena ostatních služeb dodávkzglynu dle této Smlouvy je sjednána v Příloze B této Smlouvy. 

Smluvní strany sjednávají, že Zákazník je povinen hradit zálohy na cenu dodávky ve výši stanovené v Oznámení 
o výši záloh. 

Splatnost záloh na cenu dodávky plynu se sjednává jako měsíční ke konkrétnímu dni tak, že každá záloha je 
splatná k I5. dni kalendářního měsíce. 

Smluvní strany sjednávají splatnost faktur,_přeplatků a nedoplatků ve lhůtě 30 dnů. 

Smluvní strany sjednávají, že veškeré úhrady peněžitých částek Zákazníkem Obchodníkovi budou 
prováděny bezhotovostní formou převodu na bankovní účet. 

Zákazník souhlasí se zasíláním a doručováním faktur, předpisů záloh v elektronické podobě na email své 
kontaktní osoby uvedený v záhlaví Formulářové části smlouvy. 

Pokud se Obchodník se Zákazníkem dohodne na postupu dle čl. III., bod 6 Obchodních podmínek dodávky 
zemního plynu, bude zákazník zasílat samoodečty na emailovou adresu samoodecet@ppaS.cz a do předmětu 
emailové zprávy uvede ,,Samoodečet FLEXI“. 

Zvláštní ujednání dle zadávací dokumentace veřejné zal‹áz|‹y 

,,Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. Cena je 
stanovena jako pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady poskytovatele související S 

plněním této smlouvy. Cena může být změněna pouze při změně právních předpisů určujících 
sazby daně Z přidané hodnoty nebo další platby regulované Cenovým rozhodnutím ERÚ, a to o 
stejnou výši o jakou bude zvýšena/snñena sazba DPH nebo další platby regulované Cenovým 
rozhodnutím ERÚ. Na změnu ceny se v takovém případě nebude uzavírat písemný dodatek a 
cena bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

„Úhrada za plnění Z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
poskytovatele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § I09 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani Z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). 

„Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy poskytovatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § I06a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že odběratel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Odběratelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
poskytovateIem."
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„Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru sm|uv." 

„Dodavatel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv." 

„Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží dodavateli. Současně bere dodavatel na vědomí, že 
v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího 
zrušena od samého počátku." 

Platební podmínky odběrných míst s ročním odběrem pod 630 MWhlrok: 

Cena za sdružené služby dodávky zemního plynu bude hrazena v režimu dle návrhu dodavatele 

Dodavatel bude vystavovat jednotlivému zadavateli souhrnnou fakturu i předpis zálohových 
plateb za všechna jeho odběrná místa s přiloženým vyúčtováním jednotlivých odběrných míst. 

Zadavatel může požadovat a dodavatel se pro tento případ zavazuje zasílat veškeré vyúčtování a 
fakturaci formou elektronických prostředků. 

V případě zrušení odběrného místa, zejména z důvodu převodu vlastnických práv k odběrnému 
místu, odstranění odběrného místa, demolice, zničení živelnou pohromou, je zadavatel oprávněn 
ukončit smluvní vztah S dodavatelem k danému odběrnému místu nejpozději do 30 dnů ode dne 
oznámení dodavateli o zrušení odběrného místa, a to bez nároku na finanční kompenzaci ze 
strany dodavatele. 

Z důvodu provozních potřeb se může v průběhu smluvního období počet měřících 
nebo odběrných míst zadavatele změnit, a to jak zrušením stávajících, tak zřízením nových 
odběrných míst. Dodavatel bude i pro tyto případy garantovat nabídnuté jednotkové ceny a 
neprodleně po oznámení O zřízení nového odběrného místa zahájí dodávku sdružených služeb za 
podmínek sjednaných v rámci předmětné veřejné zakázky. 

Dodavatel poskytne po skončení období plnění této veřejné zakázky centrálnímu zadavateli na 
jeho vyžádání soubor dat v elektronické podobě obsahující kompletní údaje o realizované 
dodávce plynu v rozsahu fakturačních dokladů za celé období dodávky, a to do 30ti dnů ode dne 
písemného doručení vyžádání. Sankce za nesplnění tohoto požadavku bude l000 Kč za každý i 

započatý den prodlení. 

Dodavatel si nebude nárokovat jakékoli sankce za překročení či neodebrání 
předpokládaného množství odběru plynu. Sankcí se rozumí rovněž navýšení smluvní ceny 
sjednané v dodavatelské smlouvě na základě výsledku elektronické aukce. 

Případné spory ze smlouvy mezi dodavatelem a zadavatelem budou řešeny u obecného soudu, 
přičemž příslušnost se bude řídit ustanoveními zákona č. 99/I963 Sb., Občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů. Rozhodčí doložka a prorogační doložka jsou ve smlouvě 
nepřípustné. 

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

Jmøujf 1 L. 11. 21119 H 40- 2019 
.............. .. ~~ ^ 
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Příloha B - Cena ostatních služeb dodávky plynu 

Cena ostatních služeb dodávky plynu 

Maloodběr OM pod 630 MWh 
Cena ostatních Služeb dodávky plynu je pro období od l.l.2020 od 6:00 hod. do l.l.202I do 6:00 
hod. (dále jen ,,Cenové období“) stanovena jako pevná jednosložková cena S tím, že pro určení její výše 
se aplikují dále uvedené podmínky. 

l. Smluvní Strany se dohodly na pevné komoditní ceně v Kč/MWh. Tato fixní cena zahrnuje cenu vlastní 
komodity zemního plynu, cenu za přepravu plynu (kapacitní i komoditní část) a Službu Strukturování 
(kapacitní i komoditní část) bez DPH. 

2. Tato cena je vyjádřena jako cena za komoditní složku ve výši (výsledná cena Z el. aukce): 

CeI‹ová roční hodnota 
jednotkách (Kč) 

Roční Spotřeba zemního plynu z odběmých míst 
pøu saoıwwh (Maıøøđhčr) 29 255 14 532 155 

3. Cena neobsahuje daň ze zemního plynu, ostatní daně a poplatky, nezahrnuje regulované platby za 
distribuci, platby operátora trhu S plynem a obdobné poplatky, které je Obchodník oprávněn k ceně 
připočítat v souladu se Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy. 

Cena je pro období od l. I .2020 od 6:00 hod. do I. I .202I do 6:00 vyjádřena jako cena za komoditní složku 
ve výši 498,45 Kč/MWh bez DPH 

Cena je pro období od I. I .2020 od 6:00 hod. do I. I .202l do 6:00 vyjádřena jako cena za komoditní složku 
ve výši 603,l2 Kč/MWh S DPH



PRAŽSKÁ 
PLYNÄRENSKÄ 

OBCHODNÍ PODMÍNKY _DODÁvKY ZEMNIHO PLYNU 
Článekl. Úvodní ustanovení 

1. Tyto Obchodní podmínky dodávky zemního plynu (dále jen .0P') 
jsou nedílnou součástí Smlouvyosdrużerıých službách dodávkyzem- 
ního plynu (dalelen .$mlouva').mrabudeuzavl'enapo 1. 1.2016. 
OPup|avujídalš|\rzáIeınnapravaapovínnostíPra2skeplynáıerıske. 
a.s., (dáíe]en.Obchodní|‹')a2ákazníkavI‹ategorií Dornácnounebo v Kaıøgønı Maınøahênııeı (øıáıe jen .záı‹nzníı‹'). 
2.Pıavaapovínnostlsnıíuvnlcíıetı'anselldlobecnezávazrıýmlprav- 
nírnlp|'edplsyČeskéíepubIIky.pbdevšímz§kOrıem číslo 89/2012 Sb.. 
obća|ıskýmzákoníkem,vpÍılrIémzněnl.(dálelen.NOZ'),azákorıem 
člsló458ł200QSb..opodmlnl‹áchpodníkáníaovýkonustátnlšpra- 
vyverıergeflđlý_clı`g_d_‰ołı,vezrlènípozdè}šlclıpfedplsů, (dálelen 
.oneıııotlclıý zakbn' nebo ..EZ'). 
s.záı‹nznn‹eın ıaëøąıøoomáømıpmıwáøsm, mann- 
nl plyn (dálelen .plyn") odebíráprosvoumosobní potřebu související 
sbyg=l_ením_č_lpotIebučlenů|ehodomácr\osfi.Zákazrıíkemkate9oríe 
Maıoauhmıøııgıyzıøı‹ąnehøpıávnıøı‹ànsøha,ı‹ıeıáníynøuehırápťø 
ú6elypod|ılkán|sločnlmodběrempIyfn|do6300lI0ltWh. 
4. Dlstı'íbučnlslıı_ìbylsouposkylovanyObdlodnfltemveoıùı\:kıse 
zmınz~ønønnpø1enı×aıshíhflčnı8ousıavè.ı‹ıef9n4zgı‹azın‹ínnvı- 
rásmísfl\ăpfl3II|ŠflÝmPíWflI0vıleh|ndbuibııčnls0ustaW(dále|en 
.l>D8"), a vsouladus Řademprovozovateladlstríbučrıí soustavy (dale 
l0fl-ŘP03")- 

Číánekíl.Cena 
1. cønønøønznmıønnnsávñżęnáaođˇŤ'ıvııyPIvfl“.ı‹ıęvá;ø:vøınııaz 
ø)muıflmnnnøflm3øày.uevQnuuaáz 
aa)cènyzadístríbucípíymı,lder_a|eslo_tenaıpeıııeoerıyza 

odebraný plynvl<člløl\Mıapevneročrıícenyzaderıııí|'e- 
ze_ıvovamupevnoudlstríbučník§padtuvKí*Jtís.nı'rıebo 
sHlelçomlıíčníhopíatıızapflstavenoukepacílııvK§/nıčsío, 

ab)caı'ıyzalllııııosílopenítoralrhııOTE.a.s..stanovaıelal‹o 
cenapevnevkčflwlı. 

M0 Słàmwl Efl0ľ9&flđlÝNfi\IíIHŰfBđ(đàl9l0fl-ERÚ') 
pnøaŠen'ŠıyıøPDsì›:đıønusfapnpøzønıZáiannn‹nvèsveınøenøvŠmŤ° 
mzlıodnuü.ZnenícerıovýolırozhotIııllleuveťelnenonąwıwıLeru.‹z. 

b)nerı_gıılovangu složkou oaııy označovenoulako cena ostat- 
nídıılılebdodlvląrplyhuktergsesldádáz: 
ha)ı‹ømø‹mnısıøznyøenyvKuMvvlfl. 
bb)kap8dlľıísí02kycenyKč/lls.m!nebo$tálélıomeslùıíhopla- 

mvkąırqgąıa 
cemømıIgLm.øı4;aawávhyuynuhwenmvnnuflw 
eınuııíka.v0Iđ§f\%mısøuuveaenyaıanáhíı›mće4nıøenypíynu 
‹aáıøıen.cınlı‹-›. 

c)daIıl;ııl.klerýçıíls daňzplynua zpíldanevhodnotyä „_ (dále 
íefl.bPH7vI§v9§IÍŠĚøheønêüva='Šı'Š7ñcıDràvflIc3ınfeđníSfi. 

2.ceCemn.a'sdrıđeneđodávkyplynusewpočtezp0sobemwedeným 
V . 

3. Zákazrılkk8tego|1eMaloodbératel]epovlnenlnforrnovatOb‹:hod- 
níkaopoııżltíplynuplovýrobuteplavdızmovníchkolelnáclıdáíopak 
ozı1ıčı'ııohanovýcl›sluıteč|ıostedı,kteremohouovíIvnltpovínnost 
plaoenídančzpíynudleobecnezavazııehopravníhopledptsu. 

Článek" Ill. Fakturační a platební podmínky 
1. Cenusdnıżenedodavkyplynulelákazrıíltpovínenhradltprůbéżnè 
zalohovým způsobem. 
2. Proprvnízúčtovacíobdobívýsízalobynasdıużenoudodevkuply- 
nustanovíübclıodníkpodohodčseláltuııííxemvrozsahudúvod- 
né pfedpoldádane spotřeby za příslušné ıúčtovací období 8 ohledem 
k výkonu odbëmých plynových zařízení (dale jen .OPZ'). Výše zálohy 
pro první zúčtovací období je uvedena ve Smlouvě. 
3. Obchodník je oprávněn stanovit frekvencí placení záloh. provést 
úpravu jejich výše na základě skutečné spotřeby plynu v předchozích 
zúčťøvaøıøh øhaøhıøıı, neho ıesıııże nastaly sınnøaınsu. která øvuvnı 
výší zúčtování (například zmena ceny nebo daňových předpisů nebo 
rozšíření odběru plynu). pokud se smíuvııí strany nedolıodnou Iínak. 

4. Výseatennlny spíatnostlzálohjsou uvedenyvOznámenlovýší 
záloh, které Obchodník plikladá ke Smlouvě. Vpl'ípadě,żeZakazník 
uzavře Smlouvu: důvodu zmeny dodavatele, Obchodník zasílá Zákaz- 
níl‹ovíOznaıneníovýšíz§lohpoul‹ončeníprocesuzrnèrıydodavatele 
vesmysíuobecnězavaznéhopravníhopředplsu.Obdıodníl‹íasílá 
Zakamlkoví po kazdem vyúčtování Omámení o výší záloh v kategorii 
Maloodbčratellakosamostabıouzasílkuavkategoı'iíDomáaıostje 
výseačelnostzáíohuvı-:denapflmonadalíovémdoldadu(dalalen 
.łIlıtuıı'). 

5. Podídadamprovyúčtovánlcenysdnmnédodavkyplynıılsouúda- 
lenarrıèferıenıeflclm zal'ízením(dálelen.plynornčı')pl'edaneOb- 
chodníleov|pfíslııšnýmPDSvsouladusobecrıezávamýmípıávnímí 
pfedpísyííderýmísestanovípodrobnoslínıšľeníplynuapfedavaní 
wchnickych údajů (dále jen .odečet píynu'). 
8. Poluıdsevpl'ípadč.2etııtoslużbuPDSumo2líu]e.Obchodníkse 
zakazníltemdohodnenamlrnořádnefekhuadsdnđenashđbydgdáv- 
kyplyruıprovadénenamkladčsaınoodečluspotlebyplyııulakaznílıa 
zaflııeobdobí.rıe2leobdobíultončenaládnýmodečteınWmısode- 
síánlmpodldadupı'ofaldurad(POF).avšakZákazrıíí‹nçdodasarnoo- 
dečılveíoruıahıstanovenemPDS.vtermíıı.ınelpozdęjíprvııípraoov- 

edníholıiırıdıllrıílıonıăsícev nídendo24.oohogınposkonceníposı 
obdobl.proídeıebuı1_íe mimořádná fakturace dııíıodı'ıla.nebobudou 
ůdaje pułıdoıııne PDS,,`íekovýnıto Zákazníkem uvedeny đıybnččí rnđplM.nemObçhggníkpow'mvysm_WíamwnWüne2fUm 
øaecıøvêøhaøhıiirøváćènêPDs.Pøáıáacy”ñmfaımnnøınzzáıaaoè 
saınoodečtudíetohotoodstavcazas|laZakazıılknae-nıılo'vouadre- 
suCùclıodııíía=a|cı'ıínın0ppıı.‹:ı. pıuılbdrıgtvímmhıhrnıı- ıan.mmomaymuımııa‹qnnnmwss533,3mmmmhw 
čísío2o10m105.oıobııegıapobočí‹a‹:lıobı=no‹ıníclıkancelaflanebo 
rønnwsmsúausıørgggàzozz. 
7. Vprípadepoıudzyplyrıonıemngabovpłlpfiđàkđylaícazııíkııe- 
wnoùılpfl“QgI|'ıùwPDSvdo;bQodeíäııod„g„b5anéhopíymp_§_lsbm 
kpMwnčflmb9ıpsdülObmogrg]mwgdaleorıgwhzflınnddw 
pıynu‹ııčıM`bna‹.pızm.ø›Oı=zy§øvyúčıøvánıçp6vęhynhflızıpıv- 
ved`ek\ífiı_ovınimpropočtempodlaŘPDS pflshıìl$lLoÍPDS. 
8. Qodáwıaplymızaımłmıdezúčtovacíobdobíbudelákaırılkovlvy- 
úanvánarąımznnueváhuuøøhsøııävnınčıěgııønuaıøøbeøıeıavaz- 
nýohprevnídıpfedpísů.Zúčtovací obdobílevymezenoprıvlılıııýıııl 
anvıfwrıuııınıøđâaypmváflenýmıpfısıušnýınPDs\ıë8my8ıuøhe‹› 
nszavaıýaıpravnícnpfedpíso. 
9. Fâlâınmınıwunvnmžıuøammapızohmmnmnnısvy- 
ıtavaııevpísemneíonııânebosesoıdılasemlakazníkatelılıldm- 
fllđw- 
10.Faldun›u budou vyúčtovány všechny zálohy zaplacena Zákazní- 
kemdodataodečhıplyııuuvedenéhonííáklíıfe.wn|ldıa-Ipovyì'lčto- 
vanízaloh nedopíÄ,§_nl=.k.lg_,ťZll€ıı:ııíI‹ pevíne__n zâgíäıteho Obchodníkovl 
nelpozdejldodatasp4_l5atnostl\íy'zııačenehona .Datemsplalnos- 
flsaprøúčøgysñunuvymzumIđen,úøxıerèhømusıhýıčásv‹flpnpsá- 
nanebarú‹ovníúčetObchodníka. űyèdenýnefaídul'e.podvaLlahíbıím 
synıboleırıpíadıııčhıefaídmyVzrülme4íplepíateKwátílejObclıgdnlk 
Zakazníkovl do data splatnost! uvedeného na faktuře zřpředgpkíadu. ze Zákazník ma zapíaoeny všechny ílnančnl závazky vùčl Olgrchodní- 
koví.Vpfípadérıeuí1razenýđıfinančrılchzávaz|‹ů.budepľepíatekpo- 
ııżílkzapočterıílèclıtozavazkunedohodnoułísesnúuvnísuanylhıak. 
Nepfesçáhna-íí pzeplatek částku 100.- Kč. může ho Obchodník zllčtovat 
vnaılıdıiíolm zűčtovaııím období. 
ítvbañkovnímstykusepoużíva vaıiabílnísymboíačísloúüuuvede- 
nenapflslušnefaídulanebovOzrıámeníovýšízáloh.Zaíıíatl-líZál‹az- 
níkplatbusnesprávným varíabííním symbolem nebojípoukażenajiný 
bankovní účet Obchodníka, než je uveden na íaídufe. le Obchodník oprávněn Zakazníkoví platbu vrátit. Dostane-íl se proto Zákazník do 
prodlení s úhradou faktury nebo zálohy. le Zákazník povínen zaplatit 
Obchodníkovíúrokzprodlenípodlečí. |X.bod 1. Olìażdoradneho 
zaplacení. 
12.V případě zmeny íntervaíů a způsobu provádění odeđíı plynu nebo zmeny cenyla Obchodník opıavněnl bez souhlasu Zakezníka zmenit 
délku zúčtovaoího Období v rámcl zákonná lhůty. 
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13.0bchodník je oprávněn vystavit opravný daňový doklad (daňový 
dobropís či vrubopls) k původní faktuře. pokud obsahuje chyby vzniklé 
nesprávným odečtem plynu. clıybou způsobenou nesprávným chodem 
plynoměru, použitím nesprávné ceny. chybou v psaní či v počtech. ne- 
správným uvedenlm zúčtovacího období nebo nesprávně uvedenou 
regulovanou složku ceny. 
14.V případě, že má Zákazník pochybnosti O správnosti faktury, je 
oprávněn uplatnit u Obchodníka reldamacl písemně nebo osobně do 
tl'icetí dnů od jejího donrčenl. Neuplatní-li Zákazník reklamaci ve lhů- 
tě zde uvedené, může Obctıodník reldamací odmítrıout. Obchodník je 
povinen vyřídit reklamaci Zákaznlka bez zbytečného odkladu. Rekla- 
mace nemá odldadný účinek na splatrıost faktury, nedohodnoułl se 
smluvní strany jinak. Reldamace musí obsahovat především: 

a) ldentiflkaci osoby, která reklamaci činí včetně jejího vlastnonıč- 
ního podpisu, 

b) ůdaje týkající se reklamované faktury, 

c) popis reldamované skutečnosti včetně odůvodnění reklamace. 

Písernná reldamace se uplatňuje jejím doručením na adresu Obchod- 
níka uvedenou ve Smlouvě. 
15. Obchodník je oprávněn při uzavření Smlouvy od Zákaznlka poža- 
dovat složení kauce nebo s ohledem k okolnostem i po jejím uzavření. 
Obchodník je oprávněn výši kauce stanovit až do výše trojnásobku 
měsíční zálohy. 
Kauci je obchodník oprávněn požadovat zejména v případech, když 
Zákazník projevil platební nekázeň v rámci dřívějšího smluvního vzta- 
hu s Obchodníkem nebo se opakovaně dostane do prodlení s platbami 
podle Smlouvy, je-li Zákazník dlužníkem jiných íyzickýctı či právnic- 
kých osob, má-li Zákazník trvalé bydliště nebo sídlo v jiném státě 
apod. Obchodník o složení kauce vydá Zákazníkovl potvrzení. Pří- 
padné bankovní úroky Z poskytnuté kauce připadají Obchodníkovl na 
úhradu nákladů spojených s vedením účtu. 
Kauce dle tohoto bodu slouží jako zajištění pro případ, kdy Zákazník 
nedodrží platební podmínky a Obchodníl‹ovl vznikne za Zákazníkem 
pohiedávka po splatrıosti. Nesložení kauce se považuje za podstat- 
né porušení povinnosti vyplývající ze Smlouvy. V případě. že byla 
mezi smluvními stranami sjednána povinnost Zákaznlka složit kauci 
Obclıodníkovi před započetím dodávky plynu, vzniká povinnost Ob- 
chodníka zahájit dodávku plynu až po zaplacení kauce. Kauce nemá 
charakter závdavku ve smyslu ustanovení § 1808 NOZ. Obchodník je 
oprávněn započíst kauci dle tohoto bodu na svojí splatnou pohledáv- 
ku za Zákazníkem. Obchodník provede započtení v případě, že do- 
jde k ukončení smluvního vztahu z důvodu uvedeného v čí. VI. bod 3. 
písm. b) OP nebo z jiného důvodu. vznikne-li po konečrıém vyúčtování 
záloh nedoplatek. Započtení bude Zákazníkovl oznámeno v konečné 
zúüovací faktuře. Kauce resp. její nezapočtená část bude Zákazníkovl 
vrácena po ukončení smluvního vztahu ve lhůtě do 30 dnů po vysta- 
vení konečné zůčtovací íaktury. V průběhu smluvního vztahu si mohou 
smluvní strany ujednat zrněnu výše kauce. Obchodník může vrátit kau- 
ci Zákazníkovl kdykoli v průběhu smluvního vztahu. 

Článek IV. Dodací podmínky 
1. Dodávka plynu je prováděna v souladu s ŘPDS a je splněna pře- 
chodem plynu do odběrného místa Zákazrıíka přes plynoměr osazený 
příslušným PDS. Dodávka plynu se měří od počátečního stavu plyno- 
rněru stanoveného příslušným PDS nebo od zjištěného stavu plyno- 
měru při zrněně dodavatele plynu nebo od zjíštěného stavu plynoměru 
při změně osoby odebírajlcl plyn v daném odběmém místě. 
2. Měření dodávky plynu. vylıodnocování a předávání výsledků měře- 
ní a dalších informací nezbytných pro vyúčtování dodávky plynu zajiš- 
ťuje příslušný PDS dle EZ a obecně závazných právních a technických 
předpisů. kterými se stanoví podrobnosti měření plynu a předávání 
technických údajů. 
3. Obchodník je povinen: 

a) dodávat plyn do odběměho mista Zákaznlka specifikovaného ve 
Smlouvě v kvalitě stanovené obecně závazným právním před- 
písem, 

b) zajistit na vlastní jméno a na vlastni účet související služby v 
plynárenství. 

c) převzít za Zákaznlka odpovědnost za odchylku podle obecně 
závazného právního předpisu. 

4. Zákazník je povinen: 
a) zaplatit Obchodníkovl náldady spojené s přenıšenlm, obnovením 

či ukončením dodávky plynu. 
b) odebírat plyn pouze přes plynoměr. který připojil příslušný PDS 

nebojím pověřená osoba. 
c) zajistit přístup k plynoměru za účelem provedení kontroly. odečtu 

plynu, oprav, údržby, výměny, odebrání či zaplombování plyno- 
měru a při ukončení platnosti Srrılouvy umožnit příslušnému PDS 
provést konečný odečet plynu, 

d) písemně hlásit Obchodníkovl všechny změny. které mohou ovliv- 
nit plnění Smlouvy, především inforrnovat o změně ldentlíikač- 
ních údajů a úpravě odběru související se změnou počtu nebo 
výkonu OPZ. 

e) pokud předem oznámený odečet plynu nebylo možné provést 
Z důvodu jeho nepřítomnosti. zaslat Obctıodníkovi nebo přísluš- 
nému PDS údaj o odečtu plynu na předepsaném tiskoplsu nebo 
odečet plynu oznámit jinou. na www.ppas.cz uvedenou formou. 
a to do dvou pracovních dnů od oznámeneho data odečtu plynu. 

í) udržovat svá OPZ ve stavu, který odpovídá obecně závazným 
právním předpisům. technickým nomıám a pravidlům. a který 
umožňuje bezpečnou a spolehlivou dodávku plynu tak. aby se 
nestala příčinou ohrožení života, zdraví a majetku osob. 

g) zdržet se jakýchkoli zásahů do plynoměru a jeho připojení. 
chránit plynorněr před poškozením či odclzením a neprodleně 
oznámit Obctıodníkovl l příslušnému PDS poškození či jiné zá- 
vady na plynoměru včetrıě porušení zajištění proti manipulaci, 
které zjistí, zejména hlásit poškození úředních nebo provozních 
plomb a známek či jejich ztrátu. Pokud má pochybnosti o bez- 
clıybném měření nebo zjistí-li závadu na plynoměru. je oprávněn 
požádat písemně Obchodníka o přezkoušení plynoměru. Žádođ 
o přezkoušení však nezbavuje Zákaznlka závazku platby záloh 
a úhrady faktur za odebíraný plyn ve stanovených termínech. 

h) pli stavu nouze. pli předcházení a odstraňování následků stavu 
nouze se řídit opatřeními a iníomıacemi o vyhlášení omezujicíclı 
regulačních opatření podle obecně závazných právních předpisů 
a postupovat pil předcházení stavu nouze, ve stavu nouze a od- 
straňovánl následků stavu nouze v plynárenství dle příslušného 
obecně závazného právního předpisu s tím, že je povinen pod- 
řídit se ornezení spotřeby plynu nebo změně dodávky plynu. Při 
stavu nouze a při předcházení stavu nouze je právo na náhradu 
škody a ušlého zisku vyloučeno. 

Článek V. Vznik Smlouvy, 
změna Smlouvy a doba její platnosti 

1. Smlouva se uzavírá vždy písemně. 
2. Smlouvu lze uzavřít na dobu určitou nebo neurčitou. Není-li ve 
Smlouvě výslovně uvedeno jinak. je Smlouva uzavřena na dobu neur- 
čitou. 

3. Smlouva uzavřená a podepsaná účastníky na téže listině nabý- 
vá platrıostl a účinností dnem podpisu oběma smluvními stranami. V 
případě, kdy Zákazník v době podpisu nemá s příslušným PDS uza- 
vřenou smlouvu o připojeni k distribuční soustavě, nabývá Smlouva 
platnosti až dnem uzavření smlouvy o připojení k distı`lbuční soustavě. 
4. Při uzavírání. změně nebo ukončení platnosti Srrıíouvy může za 
Zákaznlka právně jednat jeho zástupce, který se Obchodníkovl proká- 
že písemnou plnou moci. ve které Zákazník uvede rozsah zástupčího 
oprávnění. Obchodník je oprávněn od Zákaznlka požadovat, aby jeho 
podpis na plné moci byl úředně ověřen. 
5. Smlouvu lze uzavřít též korespondenčním způsobem pomocí for- 
muláře - Návrh smlouvy. který je k dispozici na www.ppas.cz zároveň 
s pokyny pro jeho vyplnění a odeslání. Obchodník vylučuje přijetí Zá- 
kazníkem podepsaného Návrtıu smlouvy. k němuž by Zákazník připojil 
jakýkoli dodatek nebo od jehož textu by se Zákazník jakýmkoli způso- 
bem odchýlil. Zájemce je Návrhem smlouvy vázán od jeho doručení 
Obchodníkovl. Zájemce nemůže během doby třiceti dnů, po kterou je 
svým návrhem vázán. Návrh smlouvy odvolat. Nebude-li Návrh srníou- 
vy obsahovat všechny Obchodníkem požadované údaje nebo podstat- 
né náležitosti potřebné k uzavření Smlouvy, nepůjde o platný projev 
vůle k uzavření Smlouvy a Obchodník vrátí Návrh smlouvy Zákaznl- 
kovl k doplnění. Budou-li veškeré podmínky splněny, Obctıodník, na 
důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy. Návrh srnlouvy podepíše 
a zašle jej Zákazníkovl na adresu. kterou uvedl v Návrhu smlouvy. Zá- 
roveň mu písemně sděll číslo. pod kterým bude Smlouva evidována. 
Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Obchodníkem podepsaný Ná- 
vrh sıníouvy dojde Zákazníkovl. Neodešle-li Obchodník ve lhůtě, ve 
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které je Zákazník svým návrhem vázán, podepsaný Návrh smlouvy 
Zákazníkovl. Smlouva nevmíká. Smlouva uzavřená tímto způsobem 
nabývá účinnosti dnem zahájení dodávky. 
6. Smlouvu lze uzavřít tez ptsemne v elektronicke podobe, kdy vlast- 
nonıčnl podpts Zákazníka I zástupce Obchodnlka (dále jen .blomet- 
rlcký podpls') je zachycen pomoct speciálního elelđronlekeho tab- 
letu. Blometrlcký podplsje vkládán do textu Srrılouvy v PDF formátu v podplsové dolożoe dokumentu a je l s textem gratlcky zobrazttelný. 
Výsledný dokument je opatřen šlfrovaným blometıickým vektorem a je 
pomoct kıyptogratlckých metod zabezpeoen proti změnám. Po uzavře- 
nl Smlouvy je Obchodník povlnen bez zbytečného odldadu poskytnout 
Zákaznlkovl Smlouw voetně OPa Ceníkuvtextovepodobe. 
7. Pokud Zákazník nejméně tlloet dnů před uplynutím doby, na kterou 
byla Smlouva (Závazek) uzavřena. Obctıodníkovl plsemne neozrıámt, 
zetrvánajejlmukonéenlneboůbchodnlkaplsemnénepożádáopo- 
lıraoování platnosti Smlouvy (Závazku) na dobu neurčitou. Smlouva 
(Závazek)seautomatlckyprodlıı2ujeodobujednohoroku.atolopa- 
kované. 
8. S vyjímkou právního jednánl vedoucího k ukonceni Smlouvy lze 
práva a povinnosti založená Snvouvou menit právním jednánlm uolne- ným l jinou než písemnou formou. 
9. Snılıwntsuanysezavazujlvzájenırıesevoasnehıfomıovatoznıé- 
nádıúùıjůuvedènýctıveSnılouvâ. kteıenemajlvllvnajejlzmerıy. 
napfíklad zmeny ldenlifikašnlch údajů. zastlacldı adres, barıkovnlch 
epojenl.telefohníchčí$el. člseltaxuneboe-mailu. Hepoıkyhulltako- 
vých lnfomıacl jde k tíżl povinne srnluvní strany. 

Článek VI. Omezenl, přenıšeñl ñebo ukončení 
'äøđávlty plyiìů 

1. Prenxsenını dndávııy plynu se mmrň7Í”ø‹3_pqęnl pdhıınúhp rntsta 
oddlstrlbullrılsltezaplombovanlmplynomeıunaııřıìltoudobıharılż 
dojdekıdtonoentsmluvnlnovztahumeıllákazıılkemaübotndııllrem. 
Vpflpade.&ejedodávka|;lympferı§_e*nazıáìvoıhınezaplacentlalmı- 
ıovąneoăstkyezılrızntknepozádáoobnovęnídodávlryplynuatak- 
hıpuınøuu=m.ıeurąâı„ąnnø;;ęhmıeounúøuufleprnınnı 
dodávkyflyrıılglıltılnčenlplatrıostl 
2. 0I1D2erIÍnebopfe|ušenldodávl‹yplynupllsta\e‹:lıI'lollzełIoIln 
pledolıázenlıtovùnoıızesefldíobeaıelávolrıýmprávnímpledpl- 
sem. 
a. oheıøunn‹ıøøprávnênuı‹ønčıınehøpreıusrrdoaávınrpıynuzá- 
lmmlko`vlv6dbeñýmñÉte*äıÍñmlđerájeSMouvamúíena.zná- 
umnıflmuąnggnä 
Qvpnpgđenwpmvnenèmømempwmdewweavašıwm 

lIIávnfl=hPi'°đvI50- 

b)jıolI2eZá.l5az|ıíkjevp;odlenlsezaplacenlmjalıékollpołIedáııky 
Oholıodnjkąęenlneàblrıflajroupovlrınostzaplafltpolııedoılur 
v dodatıdnü stangvene lhůt! po phdctıozlm plseynneın upozor- 
nărılnanıqžnostuknnñetıldodávkyplynu. 

4:) loolllłe Záltăžnlk něuìľìolnl opakovaně bez vünèlto důvodu 
pfísltıălıenuıPDSpflstııpkplynomeru.plbsto2ebylkIII@'ü- 
ntpflstııp_uzaůtlelernprovedenlkofltr0ly.0dęčttılI!III.údr2by. 
výmenyćlodebçánlplynonıéruolespoflpafiıàotdrıůpfedernpl- 
$0nméMb9lľ0ýmP„50k&nleInýmm$obemvyzván.šavábıý 
uuvnu8epmúeęıyur3sì`ùquvj;povazv4empmdadnęrwø.po- 
byt vzahraníol. pracovnt cesta a lwđøgně. 

noprıøprávnenenı ur‹ønčęnınehø.prenršenıpnpø;ønıKaıx;ırıhućnı 
80Ustavězestı`anypl'lsltlšneh0PDS. 

4. uı‹nnoønr4øaávı‹`ýprynuıě`vzdysppjenøøul‹ønoenımsnúuvnıhø 
vztalıumeztZáknníkemaObchodníkem. 
5. Pfloprávnenempfenıšenl. omezen! nebo tıltontlenldodávkyplynu 
nevzrıikálákazııíkovlprávonanálıraduăkodyaušlelıozlsloı. 
8. oprávnenè uızønčenı neho prerušenıopdávhy plynu proveuepn- 
8lušnýPDSna2ádoslObchodnlltaananáldadyZákaznllra.Zákazlıll‹ 
te! nese náklady spojená s případným následným obrıovením dodávky 
plynu. 
7. Výšenáhradyškodypllneoprávněnémodbénısefldlobeenézá- 
volnýlnl právnlml pledplsy. Kromě této škody je Zákazník povinen 
zaplatit Obelıodnlkovl náklady spojené se zjlâténím neoprávněného 
odběru. 

Článek Vll. Změna dodavatele plynu 
a ukončení platností Smlouvy 

1. Zákazník má právo na volbu a bezplatnou zmenu dodavatele ply- 
nu. Zmena dødąyareıe plyľ v odhšrnèın miste. pro která je smlouvu 

słednána, je podmíněna řádným ukončením smluvního vztahu s Ob- 
clıodníkem. 
2. Platnost Smlouvy konćl uplynutím sjednané doby, dohodou smluv- 
nlch stran, výpovědí Zákazníka, odstoupením od Smlouvy nebo smrlt 
Zákaznlka. Snılouvu na dobu urćltou vsaknelzeukonđtvýpovedl s vý- 
jimkou dle §11a odst. 3 EZ. 
3. Na žádost Zákazníka může dojlt k dohodě o ukonceni platnosti 
Srnlouvy pouze v pllpadech. kdy Zákazník dolożl. že ukonćıne odběr 
plynu v odbérnem místě z důvodu změny sídla. provozovny. bydliště. 
ol z důvodu zclzenl nemovllostl. nebo ze do něj nelze dodávat plyn. 
Zákazrıík je v pftpadech uvedených v\pl'edchozt větě povlnerı Ob- 
chodníka o uzavlenl dohody 6 ukonoenl platnosti Smlouvy písemná 
pozádatnejmene patnáotpracovntclıdnůpfedednem.kelderemu 
hodlá odberplynu ukončit. Vzádostl Zákazník uvede důvod a požado- 
vanýdenukontlenlodbentaoznámladreSu.rıalderoumábýtzaslána 
faktura konecneho vyúčtování. K żádosllřpliloìl doklady prolramjlct 
důvod ukopoenl Sırlouvy. V případě. že Zákayuík nesplní nlklerou z 
pøvınflpøuweúenøuvtomrøhøđeoa ohøıınánrıqeptnı-ávrıendøhnúu o ukoněenl platnosti Smlouvy rıeuzavřlt. 
4. Zákazník mlüe vypovědět Smlouvu uzavl'enou rıa dobu neurñltou 
písemné I bez uvedení důvodu. Výpovédnl doba je lllměslorıí a poolná 
bezet prvním dneI_n kahnılářııílıo měsíce následujlclho po doručení 
plaeııııá výpovèdwbdıodrılkovl. 
5. l<terákottsnflıNnlstranajeoprávnenaodSrnlouvyodstouplt 

a)je-Ivydáno rozlıodnutloůpadkudrulıe smluvnlslrany. 
b) dojde-li k opřávnénemuukonoenl pllpojenl kdlstrlbuorıl soustava 

zestrarıypllslušneho POS. 
6. Zákamlkje_‹ıpráv_51ıen§_od,§nuouvyodstmıpüv›tıflp°ađépodstauıeno 
porusenľpovtnnostt ze strany Obchodník; vyplývajlcldı ze Smlouvy. 
Zapodšlìıuıápømšenrpovınnøsuzøsuanyolreıødhnxnsepøvguıø 
beıdůvodne ukondenl dodávky plynu a bezdůvodne neposkytovánt 
rıeborıezajlătenísouvlsejtctotıslııżebvplynárenstvt. 
7. DálejeZál‹aznIkoprávııenodSnılouvyodıtoııpllvesmysluusta- 
no\ıerıíél.Vlll.bod1.0Ft\/yuiljełilálramíkvtomtopflpadesvolıo 
0prl_\ıI'ıIrI_ø„od Sınlouvy odstoupit. odstoupení je úolıırıe k posbdntrnu 
dılkılıııdálhllıonıeıloe. vel;teıámby|odorutlenoObdıodııIkovI. ne- 
uror-užáıuıznııx pøzaejšıden dannøsfi odstoupení. 
8. ObdrodrıtkjeoprávııenodSmlouvyodstoupttvrıásledujletdıpll- 
padedı: 

a)Zákazník v stanovená lhůbe neslożl kaud, o kterou Obchodník 
mgáđalvıııtııhısćı.nı.l›od 15.0P. 

b)Zákamlk noııprávrılne plestane od Obchodnllra odeblrat plyn 
nelıotrvateopustlodbememlsto.prol‹terájeSnılouvaırzavl'erıa. 

c) po'dšterıl.nI0pı?lvI'ılı'ıelın odběru. respeklìn neoprávněné dls- 
trlbuceplynulálrazníka. 

d)Zákaznlkpl'eątdrıemítmoinostodeblratplynvodbemernmlste. 
pıoktereje Smlouva uzavřena. 

ø›Kúyohchødnrıřhøhuaeınø‹=ıznháflı‹rnuávrurpryıırzuúvp‹ıunn 
stranelákaznlka. 

9. 0ds_§gılpeLnl4odSnfl_3‹uvjrmuslbýtuđnermplsemıe.0dsloı.l|ıımod 
srnınuvyıe úapyeänern uøıueenı plsernnenn ‹›zr_n_ák_r‹nerıı gnasıpupenı mne zrnıuvnr za-une ngın ánemésıanøvenýrn v tomto mářˇìenr. np- 
pfeddıážl-lldnldonrcenlanenlÉtìstanovenoveSmlouvërıebovOP 
jinak.OzııámenloodatoupenlodSmlouvyZákazrıll‹Obclıodníkovl 
zašlerıaadresujehosldlaaűbchodníklákazrılkovlnajehoadresu 
bydliste (sldla) Wesly ve Smlouvě nebo na zasllacl adresu. kterou 
Zákaznlkøbcnodnlkovl sdetll. 
10.0dst9upl-li Obcgodntk od Srrılouvy. je Zákazník povinen umožnit 
ııflslusneflu Pos prom: ıuznęcný nueoet plynu. pripadne odebrat 
ptynomlr a podepsat protokol o ukončení odběnr plynu s vyznačením odeotu 

'

. Plyn“ 
ıı.opuzfl-ıı Záıuıznlıx nflhèrná nıısrø, nnız hy ráunè uızønaı ınıruvnı 
vztalhjepovlrıenplatltcenusdnıżenádodávlryplynudodobyukorıoe- 
nlplatnostlsmlouvy. 
12.V pllpade. kdy nedojde k řádnemu ukonoenl smluvního vztahu 
zdùvodunaslranelákazníkaavsouvlslostlstlmvznlkneùbctıodrıl- 
kovlškodąjelákaznlk povlnen škodu uhradit. 

Článek Vlll. Zm'ă'na ceny a změna OP 
1. Z podnětu Obelıodníka může dojít kezvýšení oenyostatnlclı sluzeb 
dodávkyplyrıııezrrıéneOPpoıızezdůvodůvývojetrtıusplynem, 
změny obecne závazných právníclı pfedplsů upravujících tento závaz- 
kový vztah, změny vyplývající z technologického vývoje ol provozních 
zrnen Obchodnlka, a to pouze způsobem uvedeným ve Smlouvě.

I 

PP-21-9-001-18



P IQ 1 1 I í 

I.

I

l 

Článek IX. Sankce 
1. Nastane-il prodlení s platbou jakékoli splatné pohledávky vyplýva- 
jící ze Smlouvy. je díužrıík povinen zaplatit věřiteli úrok Z prodlení dle 
obecně závazného právního předpisu. 
2. Při uplatnění nároku na smluvní pokutu je smluvní strana, jíž vznikl 
nárok na smluvní pokutu, povinna vyzvat druhou smluvní stranu k za- 
placení smluvní pokuty písemnou výzvou donıčenou na donrčovací 
adresu druhé smluvnl strany. Ve výzvě musi být speciiikována požado- 
vaná výše srníuvní pokuty. případně způsob jejího výpočtu, lhůta k za- 
placení a bankovní účet. na nějž má být smluvní pokuta zaplacena. 

čıánøk x. zákaznická výhody 
1. Pokud má Zákazrıík oprávněni využívat zákaznickou výhodu nebo 
produkt poskytcvaný Obchodnikem v rámci obchodních kampaní. 
ukončením platností Smlouvy toto oprávnění zaniká. 
2. V případě. že Zákaznikjiž produkt využil a nedodržei smluvní záva- 
zek s jeho využitím spojený, je povinen Obchodnikoví uhradit celkové 
náldady. které Obchodník na využití produktu Zákaznfl‹em vynaiožil, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Článek XI. Doručování 
1. Jakékoli oznámení nebo dokument (dále jen .,pisemncst"). který 
má být předán mezi smluvními stranami, není-li stanoveno v OP nebo 
ve Smlouvě jinak. může být zaslán na zasllaci adresu příjemce, kterou 
uvedl ve Smlouvě či jinou. kterou druhé straně oznámí. 
2. Účinky donıčení se vážou na dojití písemnosti do sféry ovládané 
příjemceni bez ohledu na to, zda se s obsahem písemnosti seznámil. 
3. Je-il dcšlá písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštov- 
ních služeb má se za to. že došla ti'etl pracovni den po odeslání. byla-ii 
však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnádý pracovní den po 
odeslání. 
4. Účinky donrčení nastávají u písemnosti: 

a) předávané osobně nebo kurýrem dnem jejího předání odpověd- 
né osobě příjemce, 

b) zasílané faxovým přenosem převzetím potvrzení o uskutečnění 
řaxového přenosu nebo jiného dokladu o tom. že faxová zpráva 
byla zaslána příjemci. 

c) zasílané elektronicky e-mailem obdržením zpětného elektro- 
nického potvrzení o doručení. případně přečtení Z přijemccvy 
e-mailové adresy. 

d) zasílané zprávou SMS obdržením potvrzení na mobilním tele- 
fonu odesílatele o doručení SMS zprávy na mobilní telefon při- 
íemw. 

e) zasílané do datové schránky doručením do datové schránky pří- 
jemce. 

5. Sdělení obecné povahy určená Zákazníkům může Obchodník 
oznámit Zákazníkům uveřejněním na www.ppas.cz. Dnem umístění 
a zpřístupnění sdělení na www.ppas.cz se příslušná sdělení považují 
za řádně ozrıámená. 
6. Písemnosti sí_ Obchodník a Zákazník zasílají na adresu uvedenou 
ve Smlouvě nebo na adresu dodatečně sděienou druhé straně nebo při 
použití elektronických prostředků na kontaktní adresy. které si písemně 
sdělili pil uzavření Smlouvy nebo kdykoli během trvání smluvního vzta- 
hu. 

čıánøk xıı. záı‹aznı‹=ı‹ý pønáı 
1. Zákaznický portál je intemetová aplikace dostupná na adrese htt- 
psď/zakaznickyucet.ppas.cz. která je komunikačrıí platformou mezi 
Obchodníkem a Zákazníkem. na jejímž základě jsou prostřednictvím 
aktuálně dostupných funkcí Zákazníkovi zpřístupňovány určitě infor- 
mace týkající se plnění souvisejíciho se Smlouvou, a prostřednictvím 
které je Zákazník oprávněn určitým způsobem disponovat a měnit zá- 
vazkový vztah ze Smlouvy (dále jen .Zákaznický portái"). Užití Zákaz- 
níckého portálu není zpoplatněno. 
2. Pcžádá-ii Zákazník Obchodnika o zřízení Zákazníkova účtu (dále 
jen ..Účet") na Zákazníckém portálu, Obchodník předá Zákazníkovi 
bud' osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb 
přihlašovací kody k účtu a případně též jiné údaje, na základě kterých 
bude Zákazník moci aktivovat na intemetovýctı stránkách Obclıodníka 
svůj účet. 

3. Zákaznický portál poskytuje Zákazníkovi následující funkce: 

a) infonnativní povahy. které Zákazníkovi zpřístupňují údaje týkající 
se plnění Smlouvy, a to napřiidad: í íıq 1 I í

T 
aa) smluvní a kontaktní údaje Zákazníka. 
ab) fakturačrıí údaje. 

ac) údaje týkající se odběmého mista/odběmých míst. 
ad) doba trvání Smlouvy, 
ae) dnrh čerpanéhc cenového produktu a doba jeho čerpání, 
at) splátkow dohody. 

b) oznamovací povahy. které Zákazníkovi umožnují oznamovat Ob- 
chodníkovi zrněny údajů uvedených ve Smlouvě, které nemají 
vliv na její změny, napřlidad změny: 
ba) ídentitikačních údajů. 

bb) zasilacích adres. 

bc) bankovních spojení, 
bd) e-mailu. 
be) způsobu placení. 

c) dlspozitivní povahy, které Zákazníkovi umožní měnit závazkový 
vztah. Zákazník je tak oprávněn zejména navrhovat následující 
změny Smlouvy 
ca) změny záloh, 
cb) změnu způsobu doručování faktury, 
cc) zrněrıy Smlouvy. které Obchodník prostřednictvím Zákaznlc- 

kého portalu Zákazníkům nabízí. Zejména se jedná o Dodat- 
ky na cenové produkty. u kterých dochází též ke změně doby 
trvání Smlouvyllávazku. 

d) zákaznické povahy. které Zákazníkovi umožní objednat činností 
související s plněním Smlouvy. jako například 
da) odebrání plyncměru. 
db) rozšíření odběru. 
dc) připojení odběmáho místa. 

4. Zákazník může na Zákaznickém portálu zažádat o aktivaci služ- 
by elektronické fakturace. na jejírnž základě budou veškeré následně 
vystavené faktury doručovány Zákazníkovi jejich uložením ve formá- 
tu PDF na jeho Účtu v Zákaznickém portálu a současné zasílány na 
emailovou adresu Zákazníka. namísto zasílání prostřednictvím pro- 
vozovateie poštovních služeb. Faktura je v takovém případě doruče- 
na uplynutím tří dnů od jejího uložení na Účtu dotyčného Zákazníka. 
O uložení faktury na Zákaznlckém účtu může být Zákazník automatic- 
ky upozoměn zprávou na mobilni číslo evidované v Účtu nebo jiným 
vhodným způsobem. Zákazníkovi vzniká v souvislosti s užívání služby 
elektronické fakturace povinnost pravidelně navštěvovat Zákaznický 
portál po dobu účinnosti Smlouvy. V případě. že by přesto nedošlo 
zjakéhokoli důvodu k automatickému upozomění Zákazníka na ulo- 
žení faktury. nemá tato skutečnost vliv na doručení faktury dle tohoto 
bodu. Zákaznikje oprávněn deaktivovat službu elektronická fakturace. 
Deaklívace služby elektronické fakturace nemá vliv na donıčení faktur 
uložených na Účtu před provedením deaktivace a faktury vystavené po 
jejím provedení budou zasílány prostřednictvím provozovatele poštov- 
ních služeb. 
5. Obchodník není omezen v nabízení jakýchkoli dalších služeb a zpří- 
stupňování nových funkcí na Zákazníckem portálu. 
6. Obctıodnik je oprávněn podmínit přihlašování na Účet, navrhování 
změn Smlouvy či aktivaci některýciı služeb Zákaznlckého portálu za- 
sláním SMS zprávy s ověřovacim kódem. který bude nutné pro tyto 
účely do Zákaznlckého portálu zadat či jiným vhodným způsobem ově- 
řovat totožnost Zákazníka. Obchodník je také oprávněn požadovat po 
Zákazníkovi pro tyto účely doložení úředních dokladů. považuje-li to 
pro dané jednání za potřebné. 
Zabezpečení a odpovědnost 
7. Obchodník je povinen technicky zabezpečit ochranu a důvěmost 
údajů obsažených na Účtech Zákaznlckého portálu. Zákazník je po- 
vinen zabezpečit přihlašovací údaje k Učtu a datové nosiče, na nichž 
jsou tyto údaje a veškeré s nimi související údaje uloženy takovým 
způsobem. aby nemohly být zneužity neoprávněným! osobami. Za 
tímto účelem Zákazník učiní veškerá nezbytná opatření, která lze po 
něm rozumně požadovat. Obchodník neodpovídá za zneužití přihlašo- 
vacích údajů k Účtu neoprávněnou osobou. Jakmile se Zákazník dozví 
o zneužití nebo o možrıosti zneužití jeho přlhlašovacích údajů, je tuto 
skutečnost povinen okamžitě nahlásit Obchodnlkovi. 
8. Dojde-ii k zániku Srnlouvy. Zákazník bude moci Zákaznický portál 
užívat ještě 12 měsíců od zániku Smlouvy. Zákazník může kdykoliv 
používání Zákaznlckého portálu ukončil. je však povinen tuto skuteč- 
nost bez zbytečného odkladu písemně oznámit Obchodnlkovi. 
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Článek XIII. Osobní údaje 
1. Obchodník otí a respektuje nejvyšší standardy ochrany osobních 
údajů a naldádá s osobními údaji Zákazníka výhradně v souladu s 
příslušným! právním! pfedplsy, zejména v souladu s obecným 
nařízením o ochraně osobních údajů. 
2. Zákazník v té souvíslostí beıe na vědomí. ze poskytnutí Ieho 
osobních údaíůje smluvním a z částí I zákonným požadavkem. a má 
proto povinnost své osobní údaje poskytnout. a že Obchodník 
zpıaoováváosoíıníúdajeZá|‹azııíkazpùsobem.vrozsahuaza 
podmínek uvedených v dokumentu lnformaoe o zpracování osobních 
údaIù(Jnfomıaoe").seíde|ýmméIZákazníknıo2nostseseznámít. a 
to ve znění alduálnírn ke dní uzavření Smlouvy. 
3. Zákazníkbyídáíelnfonnován,zeaíđııálrıíznen|ínfomıaoe]e 
kdykoliv dostupná na webové adrese www.ppas.cz/info a dále na 
vyžádání v obchodních kancelářích Obdıodníka. 
4 Zákazníkbylrovnéżpouéenosvýohprávecíıvsouvísíostíse 
zpracováním osobních údajù. zejména O svém právu odvolat souhlas. 
je-íízpıaoovánIzalożenonasouhíasu,rıebooprávuvznésínánıítl‹u. 

článek xıv. osıaını ujøanánı 
1. Sıııluvnístı'anysezavazujI,żaııeposkyíııouSnılouvuIakooelekći 
}ejíł>ásLíıteıánenívefeIııăzııáma.aaıürıeposl‹yuıouínfonnaoevní 
obsatenéífetíosobèbezpłeddıozíhopísemnéhosoıılılasudnılıé 
snılıMı|strany.1entozávazeksenelýkápflpadu.kdyzvefe!ııén||ıebo 
poskyímfllııfomıacítíetíosobeınùuíesmlııvnímstıanámobeonăıá- 
vflmýwüvnlvfeđvlà- 
2. Stane-ííseııělderéuslanovenísnılouvynepíatrıéčíneúñlmıá. 
nedotýkáseloostamídıusíanovení.íderázùstávaj|plamáaúăímáa 
snúuvnísuanysezavazııjídohodoıınahradìtııstanovenínepíatrıáífil 
neúñlmıénovýmustanovením,ldeı6nejlepeodpovídápùvodrıeza- 
mý§lenénıuúoehıustanove|ıínepíaíııełıočírıeúélımého.Dotédoby 
platíodpovídajíoíúpıavaobecrıézàvaznýdıprávnídıpfeđpísůćeske 
fewbüky- 
3. Veskeıeapofyvznüdépflplnenísınlouvyrıebovsouvísíosflsní 
budoıııııdııvrıísíranyfešíípfedevšlmíednánímscílemdosáínout 
snıínıéhofe3ení.Je-BZákazníkspotľebítelem,mádlezákonač. 
634I1992Sb..o0dIIıılıpolí\ıtıIl$.vplaínemznèní.p|ávona 
mh1ıosoudnIíešenís‰bítelskéłıospomzletoSıIIouvy.Sub3el:teın. 
ktaıýíevćeskıérepulılíoeoprúuıılııvtonıíopfípadămíıııosouđııl 
feseníspomprovadëı.|eEne|3eílcíıýre0ıłañııíúrad.Bí1zšIkıfofmaee 
ísoudostııpnénawebovýclıstránkáclıvıwvı.eru.cz. 
4. Veskeıóıvofmldeıesestranàınnepodaflodsíranìípdnánlma 
smímouoestounebovráındnflníosoııdníhoľeseníspoťebíteísheho 
spom.bııdoufeăítpfl8lııšıı6soudyČeskerepíIıHıyfapıopflpad.ze 
8ídločíodhémémístoZákazníka|‹atego|íeMaloodberate|Ienebov 
budouaıubudenılınoťzemíhlavníhon\èstaP|ahy,s)ednávásemeıI 
ıırlınmínılstıananılproíytospoıymístıılpflsíušnostsoudupıvnílıo 
stupnéve:mysluíıstanovení§89a)zákoııaćlslo99/1983Sb.. 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, v místě sídla 
Obclıodrıíka. 

5. ZdůvoduzvýseníkvaIííyslıı2eb0bclıodní|‹amůzebýttelefoníoí‹á 
komuníI‹aoemez|0bdıodníkemaZáí‹azııflnemzestranyObchodnfl‹a 
monltorována. 
6. TytoOPIsoupíatnéaúélnneod1.1.2016. 
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P RA Ž S KÁ cENíK NADSTANDARDNÍCH SLUŽEB 
PLVNÁRENSKÄ 

,,,,,.,,,,,,,,,c.,,,..,„, 

Stanoví-li tak dohoda společnosti Pražská plynárenská, a.s., a Zákazníka, Ceníl‹ je nedílnou součástí Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu kategorie Domácnost (DOM) a Maloodběratel (MO) a Smlouvy o sdruženýclı službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí kategorie Maloodbáratel - domácnost (M00) a Maloodběratel - podnıkatel (MOP) (dále jen .8rnlouva'). 

Služby poskytovaná pro zákazníky společnosti Pražská plynárenská. a.s., zdanna: 
- Poskytrıutí informací k obsahu smluvního vztahu. cenám, fakturaci a pohledávkám. 
~ Vystavení mimořádná faktury v elektronická podobě. 

Potvrzení nákladů na bydlení pro ČSSZ. 
Změnu dodavatele, na základě plná moci. 
Zákaznický portál- bezpečnou správu Vašich dat. 
Zákaznlckou kartu, umožňující čerpat zajímavá slevy a výhody. 
Oprava plynového spotřebiče při splnění podmínek programu, který je uveden na www.ppas.cz. 

- Bezplatná zapůjčení přenosného detektoru unikajíclch plynů (více na www.ppas.cz).

O 

Ostatní služby a poplatky: 'I 

Kategorie 
\ 

Pøpıırøıx zn pønııyrnurøu nıužhu: \` ooıırııoo ııorııoe 
Pøpınrnk za uznvrenı spıárhøvá zrøhønry =› 100,- Kč 100,- Kč

p Pøprafløkzn 1. npøınınrnn 
50.- Kč 

` 

50.- Kč 
Poplatek za každou další upomínku 100.- Kč 100,- Kč 
Pøprareh za ınrınøráaný øđećer 

j 

125,- Kč ` 

125.- Kč
, Poplatek za vystavení mimořádná faktury (v listinná podobě) 50,- Kč 50.- Kč 

Poplatek za opls faktury a opls, kopii nebo potvrzení smluvní dokumentace 
50 _ Kč 50 _ Kč _ 

ísmlvwy. dodatkyl '* ' '

, 

\ 

Poplatek za vystavení potvrzení o bezdlužnosti 50.- Kč 50,- Kč 
cennqø prarný øaz 1.1.2015 

Poznámky: 
1) Uvedená služby mohou být vyúčtovány samostatnou fakturou. v upomlnoe či výzvě k úhradě, popř. spolu s fakturou při vyúčtování dodávky zemního plynu nebo elektřiny, případně bezprostředně při poskytnutí služby nebo zahmuty do Uznání dlužné částky za spotřebu plynu/elektliny (také jako .Splátková dohoda'). Veškerá platby se provádí některou Z forem bezhotovostrıl úhrady. 

Ceny za služby v Ceníku nadstandardních služeb jsou uvedeny včetně DPH. Aktuální saflıa DPH je 21 %. 
2) Na uzavření Splátková dohody nemá Zákazník právní nárok. Pokud dojde mezi Clbchodníkem a Zákazníkem ke sjednání Splátkové dohody, je Zákazník povinen doručit Obohodníkovi do10 pracovních dní potvrzenou Splátkovou dohodu, jinak tato pozbývá platnosti. 
3) Za pořízení opisu, kopie, potvrzení smluvní dokumentace je Zákazník povinen uhradit oenu služby v hotovosti před jejím poskytnutím ze strany společnosti Pražská plynárenská, a.s. 

Pražská plynárenská, a.s. 
Národní 37, 110 O0 Praha 1 - Nové Město 
Zákaznická linka: 840 555 333 (Po-Pá 8.00-18.00 hod.) 
E-mail: calloentrum@ppas.cz 
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