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SMLOUVA
O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY

ZEMNÍHO PLYNU
(kategorie MALOODBĚRATEL do 630 MWh/rok)

r

uzavřena mezi

PraŽská plynárenská, a. s.

a

Základní umělecká Škola Břeclav, Křížkovského 4,
příspěvková organizace

PJejíž obsah tvori:

I. Formulářová část smlouvy a její dále uvedené nedílné přílohy
2. Příloha A - Seznam Odběrných mist Zákazníka
3. Příloha B - Cena oscatních služeb dodávky plynu
4. Příloha C - Obchodní podmínky
5. Příloha D - Ceník nadstandardních sluŽeb



Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu

Niže 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.
89/2012 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 l - Nové Město, Národní 37, PSČ I 10 00
IČO: 60193492, DIČ: CZ60 193492
Zastoupená: na základě plné moci ze dne l. 10.20 19
Společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., číslo účtu
Kontakt: , email:
Registrační číslo účastníka trhu s plynem: 3602
(dále jen ,,Obchodník")
a
Základni umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4, příspěvková organizace
Se sídlem: Břeclav, Křížkovského 642/4, PSČ 690 02
IČO: 70436304, DIČ:
Zastoupená: ředitel
Společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1980
Bankovní spojení:
Adresa k zasňání fakturace a veškerých sděleni určených Zákazníkovi: Břeclav, Křížkovského 642/4,

PSČ 690 02
Kontaktní osoba: Radek Pudelka, email:
(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 řidI 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 ustanoveni 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 ustanoveni ČI. Il. (cena), ČI. Ill. (fakturaČní a platební podmínky, ČI. IV. (dodací
podmínky), ČI. V. (vznik a změna Smlouvy, doba platnosti Smlouvy). ČI. VI. (omezení, přeruŠeni nebo ukonČeni
dodávky plynu), ČI. VII. (změna dodavatele plynu a ukončeni Smlouvy), ČI. VIII. (změna ceny a změna OP), ČI. IX
(sankce, včetně smluvních pokut), ČI. XIII. (osobní údaje) a ČI. XIV. (ostatní ujednáni) Obchodních podmínek a
dále v Ceníku nadstandardních služeb Obchodníka, ve kterém jsou uvedeny ceny nákladů a poplatků za sluŽby či
jiná plněni, která jsou dle Smlouvy poskytována nad rámec běžných služeb a plnění, s jejichž obsahem byl před
uzavřením Smlouvy dostatečně seznámen, byl mu vysv'ětlen a souhlasí s ním. Zákazník dále prohlašuje, že byl
Obchodníkem v dostatečné míře srozuměn a vysvětlena mu vŠechna ustanovení Smlouvy a jejich nedílných příloh,
především pak způsob stanovení celkové ceny za plyn a souvĹsejÍcÍ služby jim hrazené na základě této Smlouvy.
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Zákazník bere na vědomi, Že Obchodník zpracovává osobní údaje Zákazníka v souladu s příslušnými právními
předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a že poskytnutí jeho osobních údajů
je smluvním a z Části i zákonným požadavkem, a má proto povinnost své osobní údaje poskytnout. Veškeré
informace o zpracováni osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů
dostupném na www.ppas.cz/info a dále na vyžádáni v obchodních kancelářích Obchodníka.

Smluvní strany si sjednávají splatnost ceny odchylně od obČanského zákoníku, která se poČítá ode dne vystaveni
daňového dokladu ve lhůtě urČené níže

Nestanoví-li dohoda Smluvních stran jinak, Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.1.202 l do 3 1.1 2.202 l,
bez možnosti automatické prolongace, s předpokládaným termínem dodávek zahájených od l. 1.202 I.
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 mist. Za neoprávněné ukonČení Smlouvy se rovněž považuje každé neoprávněné ukonČení
odběru plynu v každém jednotlivém odběrném místě uvedeném v Příloze A Smlouvy.
Zaplaceni smluvní pokuty nemá vliv na nárok Obchodníka na náhradu Škody v plném rozsahu.

U jednání o celkovém množství plynu dodávaného dle této Smlouvy, včetně specifikace Odběrných mist
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 není povinen hradit zálohy na cenu dodávky pro případ, že bude probíhat
měsíčnI mimořádná fakturace na základě samoodečtu zaslaného Zákazníkem.

Smluvní strany sjednávájí, že Obchodník bude vystavovat mimořádné vyúčtování dodávek zemního plynu na
základě samoodečtu, který Zákazník odešle první pracovní den po skončení požadovaného období na emailovou
adresu samoodecet@ppas.cz a do předmětu emailové zprávy uvede ,,Samoodečet". VŠechny mimořádné faktury
budou vystaveny bezplatně.

Splatnost záloh na cenu dodávky plynu se sjednává jako rMsIČnI tak, že každá záloha je splatná k 15. dni
kalendářního měsíce.

Smluvní strany sjednávají splatnost faktur, přeplatků a nedoplatků ve lhůtě 14 dnů.

Zálohové i vyúčtovací faktury budou vystavovány souhrnně dle lČ Zákazníka, popřípadě dodatečným rozdělením
Zákazníka s jedním lČ až na 5 fakturačních skupin.

Doplatek ceny bude zaplacen na základě konečného vyúčtováni (faktury), ve kterém budou zúČtovány řádně
zaplacené zálohy a který je Obchodník povinen vystavit Zákazníkovi vždy nejpozději do 20. kalendářního měsíce
nás|edujÍcÍho po skončeni dodávky.

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

Na Zákazníka se nevztahuji sankce za nedodrženi sjednaného množství zemního plynu.

Obchodník přebírá úplnou odpovědnost za odchylku.

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

V { d,, 6- V Praze dne 26. 0.2020 . ,
brecuv . Prazska plynárenská, a. s.

organizícc
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Příloha A - seznam odběrných mist kategorie MO

V roční . . předpokládanéčíslo . distribucniEIC kod Zakaznik lCO obec uhce číslo popisné PSČ odběr , datum zahájení
orientační zona

MWh dodávky
I Základni umělecká Škola Bředav, Křížkovského 4, příspěvková organizace 70436304 Břeclav Křížkovského 642 4 690 02 GasNet 0I.0I.202I
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Příloha B - Cena ostatních služeb dodávky plynu

Cena ostatních služeb dodávky plynu

Cena ostatních služeb dodávky plynu je pro období od l. 1.202 l do 3 1.12.202 l (dále jen ,,Cenové období")
stanovena jako pevná jednosložková cena s tím, Že pro urČeni její výše se aplikují dále uvedené podmínky.

I. 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 strukturováni
(kapacitní i komoditní ČáSt) bez DPH. Tato cena je vyjádřena jako cena za komoditní složku ve výši

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.


