„ , SMLOUVVA'
,
o SDRUZENYCH sLUZBACH DODAVKY
ZEMNIHO PLYNU
(kategorie MALOODBĚRATEL do 630 MWh/rok)

uzavřená mezi

Pražská plynárenská, a. s.
a

Městská část Praha-Březiněves

jejíž obsah tvoří:
l.
2.
3.
4.
5.

Formulářová část smlouvy a její dále uvedené nedílné příloh)l
Příloha A — Seznam Odběrných míst Zákazníka
Příloha B — Cena ostatních služeb dodávky plynu
Příloha C - Obchodní podmínk)l
Příloha D — Ceník nadstandardních služeb

Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu
Níže uvedené smluvní strany uzavírají podle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb.. energetického
zákona, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „energetický zákon“) a podle ustanovení zákona č.
89/20I2 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“)„
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 Mésto. Národní 37, PSČ | IO 00

ičo: 60I93492, DIČ: czeo|93492
Zastoupená: Janou Jirotkovou, na základě plné moci ze dne 0I. 02. 20l9
Společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městs 'm soudem v Praze, oddíl B. vložka 2337
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. 5.. číslo účtu
Kontaktní osoba: Jana Jirotkové, tel.:
mail: janajirotkoangpascz
(dále jen „Obchodník“)
a
Městská část Praha-Březiněves
„
Se sídlem: Praha - Březiněves, U parku l40/3, PSC: l82 00
IČO: 00240|09, DIC: CZ00240I09
Zastoupená: Ing. jiří Haramul, starosta

Bankovní spojení: PPF banka a.s., číslo účtu: _
Adresa k zasílání fakturace a veškerých sdělení určených Zákazníkovi: U Parku I40/3. Praha — Březiněves. I82
00
Igontaktnl' osoba: Martina Vilímková, tel.: _email: martinaviIimkova©brezinevescz
Císlo zákazníka: IOOOI32I4, I50050977
(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 Zákazníkovi 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.
Zákazník 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. III. (fakturační a platební podmínky, čl. IV. (dodací
podmínky), čl. V. (vznik a změna Smlouvy, doba platnosti Smlouvy), čl. VI. (omezení, přerušení nebo ukončení
dodávky plynu), čl. VII. (změna dodavatele plynu a ukončení Smlouvy), čl. VIII. (zména ceny a změna OP), čl. IX
(sankce. včetně smluvních pokut) a čl. XIV. (ostatní ujednání) Obchodních podmínek a dále v Ceníku
nadstandardních služeb Obchodníka, ve kterém jsou uvedeny ceny nákladu a poplatku 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.

Zákazník bere na vědomí, že Obchodník zpracovává osobní údaje Zákazníka v souladu s příslušnými právními
předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údaju, a že poskytnutí jeho osobních
údaju je smluvním a z části i zákonným požadavkem, a má proto povinnost své osobní údaje poskytnout.
Veškeré informace o zpracování osobních údaju jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracování osobních
údaju dostupném na www.ppas.cz/info a dále na vyžádání v obchodních kancelářích Obchodníka.
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 0|. OI. 2020 do 3|.
I2.202| bez možnosti automatické prolongace, s předpokládaným termínem dodávek zahájených od Ol. OI.
2020. V případě, že Zákazník před ukončením platnosti Smlouvy neoprávněně ukončí odběr plynu, je povinen
zaplatit Obchodníkovi smluvní pokutu ve výši 6.000,- Kč za každé jednotlivé odběrné místo, uvedené v Příloze
A Smlouvy — seznam odběrných míst. Za neoprávněné ukončení Smlouvy se rovněž považuje každé
neoprávněné ukončení odběru plynu v každém jednotlivém odběrném místě uvedeném v Příloze A Smlouvy.
Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok Obchodníka na náhradu škody v plném rozsahu.
Ujednání o celkovém množství plynu dodávaného dle této Smlouvy, včetně specifikace Odběrny'ch
míst Zákazníka je obsažena v Příloze A této Smlouvy.
Cena ostatních služeb dodávky plynu 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 se sjednává jako měsíční tak, že každá záloha je splatná k 20. dni kalendářního
měsíce.
'
Smluvní strany sjednávají splatnost faktur, přeplatků a nedoplatků ve lhůtě 2| dnů.
Smluvní strany sjednávají, že veškeré úhrady peněžigy'ch částek Zákazníkem Obchodníkovi budou
prováděny bezhotovostní formou převodu na bankovní účet.
Zákazník souhlasí se zasíláním a doručováním faktur. předpisů záloh. oznámení změn Obchodních podmínek,
Ceníku nadstandardních služeb nebo Ceny ostatních služeb dodávky plynu 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".
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
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