
CEZ SCO

ČiSLO SMLOUVY OBCHODNíKA: 1295328961
ČISLO SMLOUVY ZÁKAZNIKA:

==

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY
ZE srrt NlzKÉHO NAPĚT( (NN)

lie uvedeného dne, měsíce a roku uzawají "Sml vnl strany"

"OBCHODNfKU

obchodní Ilrrna: čez ESCO, a.s.
s dia: Praha, Duhová 1444/2. PSČ 140 00,
ICO: 03592880
DIC: CZ03592880
společnost zapsaná v obchoorurn rejstříku Městským soudem v Praze, oddll 8, vložka 20240
licence na oocnoc s elektřino : 141533688
registrace OTE: 32029
bankovní spOJeni:Komerčnf banka, a.s., čtsto účtu/kÓd banky: 5550247/0100
zastoupená: manažer prodeje klíčovým zákazníkům
[dále jen "ObchOdnlk"]

A

••ZÁKAZNfK"
obchodnl řlrrna/název: Město Náchod
bydlíětě/sldlo: Masarykovo náměstf 40,54701 Nácnod
IČO; 00272868
DiČ: CZ00272868
bankovnl spojem; Komerční banka, a.s., číslo účtuj od banky: 222551/0100
zastoupeni/jednající za Zá aznlka: Jan Birke, starosta

[dále jen "Zákaznrk~l

pAEDM~T SMLOUVY
1. Smlouva o sdružených službách dodáVky elektřiny je uzavřena podle ust, § 50, odst. 2 zák. Č. 458/2000 Sb.,

Energetický zákon [dále jen "EZ"] a zákona Č, 89/2012 Občansky zákonlk, v platném zněnl [dále jen .OZ"],
v režimu přeneseni odpovědnosti za odchylku na Obchodníka [dále Jen "SmJouva"]. Zákaznlk vyslovuje
souhlas. aby Obchodnik Sjednal s příslušným provozovatelem dIstribuční soustavy (dále len .PDS"] smlouvu
O distribuci elektřiny do odběrného mista Zákazníka [dále jen ..OM~I.

2. Předmětem Smlouvy Je závazek Obchodníka dodáva Zákazrukovi elektřinu v napětové hladině N
ve sjednaném množství a výkonu a převzl odpovědnost za odchylk za Zákazníka [dále Jen .dodávka
elektřiny"] a zajisti přenos, distribuci a systémové Služby [dále jen ..distribuce elektřiny"] do OM a závazek
Zákazníka odebrat v OM sjednané množství elektřiny pooíe Smlouvy a uhradit Obchodnfkovi řádně a včas
dohodnu ou platbu za dodav u elektřiny a regulovanou cenu za distnbuci elektřiny.

3. Dodávka a odběr elekti'iny a distribuce elektřiny se uskutečňujl z distribučnr slté přřslušnéno POS v souladu
se .Smlouvou o připoJeni", kterou Zákaznik uzavřel s PDS a v souladu s "Pravidly provozováni crstríoučnř
soustavy" [dále Jen .PPDS"J a .Poomlnkami distribuce elektřiny" [dále jen "PDE"], vydanými příslušným PDS.

4. POdmínky dodávky elektřiny a dalšl vzájemná práva a povinnosti Učastnlků Smlouvy jsou uvedena
ve Všeobecných obchodrucn poomínkácn dodávky [dále Jen "VOPD"l, vydanými Obchodníkem, ktere JSou
I'řílohou Smlouvy; ujednání ve Smlouvě rna]! před ustanoveními VOPD přednost. po ud jsou S nimi v rozporu.
V přlpadě změn VOPD se vzájemné vztahy Smluvnlch stran řídl VOPD platnými ke dnr řešení těchto vztahů.

II SPECIFIKACE ODBĚRNĚHO Mf STA
1. Obchodnl a technická specifikace OM:

a) POS: Cel-DI
b) čísloEAN:859182400708490160
cl typovy diagram dodávky ["TDD"): 1
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d) adresa OM: Náchod p.1 190/3. 547 01 Náchod
e) Zahájeni dodávky: 24. 6. 2021
f) způsob připojeni DM: 3 fázové
g) hodno a hlavního Jističe před elektroměrem: 40 A

2. DOlde.1I ve smlouvě o přlpoJem uzavřené ořeomětnernu DM ke zrněně udaju uvedených v tomto článku,
coice automaticky e změně těch o .dajů Ive Smlouvě. Zákazník, u Jehožsmlouvy o připojení k předmětnému
OM u přfslušného POS oošío ke změně uvedených .dajů. Je povinen hlásit tuto změnu Obchodnfkovi.
a to nejpozději do tři (3) dnů, v případě kdy tak neučiní, nese odpovědnost za náhradu škody vzniklé touto
změnou Obchodníkovi.

3. Pro prrpad vyhlášeni stavu nouze v souladu s platnými právnrmí přeoplsy se Zákazník zavazuje snlžit svůj odběr
dle vyhlášeného regulačního stupně. Zařazení zákazníků do regulačních stuonú č.1 a č.2 provadí PDS; toto
zařazeni není uvedeno ve srnlouvacn, V pfipadě. 2e na DM je hodnota hlavnfho Jističe 200A a vyMl Je zákazník
zařazen do regulačních stupňů následovně:

RS 6.4 (%) RS 6.6 (%) RS č.7 (kW) ČASOvý POSUN BEZ REGULACE

Kontaktnf údaje Zákazníka pro kornuntkact v přfpadě stavů nouze:
Milan Suk. tel: 723'98676, EHTlall m.suk@mestonachod.cz

III. CENA, VYŮČTovANf, ZÁLOHY A PLATEBNI PODMINKY
, . Cena za silovou elektřinu je stanovena dle Přilohy Cena.
2. Distribuční sazba!y odběrnéhojých místa je/jsou uvedena/v v připojené Přiloze Smlouvy . "Specifikace

Odběrných míst, časová a technická specifikace plnění (3)".

3. K výše uvedeným cenám bude připočtena daň z přidane hodnoty a případně další daně ve výši platných
pravnlCh předpisu.

4. Obcnocní« provádí vyúčtováni dOdávky elektřiny podle zásad uvedených ve VDPD.
5. Pro' čely vyúčtovéru dodávKy elektřiny. záloh a platsontct; a fakturačních podmínek se Sjednává:

aj adresa pro zasllánf faktur a dalších Podáni (tzv. "Zasílac: adresa"): Masarykovo naměsti 40. 547 O
Náchod
b) forma úhrady záloh: Vlastní podnět
c) forma úhrady faktur: Vlastni podnět
d) splatnost faktur: 14. den od vystaveni coktadu
e) splatnost záloh: stanovena platebnlm kalendářem (rozpisem záloh) zasílaným Obchodnfkem
f) počet záloh/faktur za zúčtovací obdob! 1 '/'
gl zvláštnt fal<turacnf podrnlnky
h) Faktury za dodávanou komoditu a zalonove plány budou zaSílány elektronicky ve tormétu : .oot

do aplikace ESCO Portáí, Podmín y užitf naleznete na www.cezesco.cz.

IV. PLATNOST A ÚČiNNOST SMLOUVY
Smlouva se uzavírá na dobu: určitou do 31. 12. 2022
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zahájen! dodávky dle článku
II. odst. 1 prsrn, e) Smlouvy. V přfpadě. že je Smlouva uzavřena pro vice OM. je počátek zahájeni dodávky uveden
v pfílaze léto Smlouvy "Specifikace Odběrných míst, časová a technická speci ikace plněni (1)".

v. ZV ŠTN( UJEDNÁNi
Nejsou žádná zvláštní ujednání

VI. SPOLEČNÁ A zAVĚREČNÁ USTANOVENi
1. Účastnící Smlo vy prohlašuJi. že k přijeti této Smlouvy přistoupili po vzáremnern, vážném, srozumitelnem

a určitém projednání, a že její obsah ocpovřdá skutečnému stavu věci a je výrazem Jejich pravé a svobodné
vůle.
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2. Smlouva může být měněna nebo doplňována písemnou formou, pokud se smluvní strany nedohodnou, že
pro určité změny postačí elefomcké, ústní nebo jiné oznámení Zákazníka Obchodníkovi. Ke změnám Smlouvy
může docházet rovněž pros řednlctvírn změn VOPD nebo Cenlku Obchodnl a.

3. Ujednáni Smlouvy siecnana po datu uzavření Smlouvy plně nahrazuji ujednáni sjednaná v předcnozř smlouvě
ty aJlcl se předmětneho OM a JSOuÚčastnlky považována za změnu Smlouvy,

4. Fyzické osoby, které Smlouvu uzavlraJI Jménem Jednotlivých smluvnfcn stran. tímto prontašun. že JSou plně
oprávněny k platnému uzavření Smlouvy.

5. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, po jejím pocpsu každá strana obdržl po 1 vyhotovení.
6. Zakaznlk výslovné prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že se seznámil S VOPD, PDE a Ceníkem

Obchodnlka, pia nými ke dni zavřeni Smlouvy, (ozumí jim a zava2uje se jimi řídit, jakož I jejich změnami,
se kterými bude seznámen v souladu s EZ a OZ.

7. Je-II Zákazník spotřebitelem ve smyslu ustanoveni OZ. tak Obchooruk a Zákazník sieonavaji že Zákazník
v souladu s ustanovením § 1823 OZ žaoa, aby poskytovaru služeb dle Smlouvy bylo zanajeno Ještě
před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle tohoto článku Smlouvy.

8. Je-li Smlouva uzavírána prostředky umožňuhcř omunikaci na dálku (distančním způsooerm nebo mimo
obchodní prostory Obchodníka, je Zákazník je-li spotřebitelem, oprávněn od Smlouvy odstoupil ve lhůtě 14 dnů
od zaMjení dodávky elekUlny.

9. Obchodník mé. za to, že Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejfho podpisu oběma Smluvnlml stranami.
V přlpadě, že Smlouva musí bYt uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
pocrnlnkách účinnosti ně terých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registr smluv (zakon o registru smluv),
ve znění pozoělšlch předpisů, nabývá účinnosti nejdříve dnem jej/ho uveřejnění. Pro tento přlpad, je-Ii Zákazník
povinnou osobou dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona o registru smluv, která nebyla založena za účelem
usoo ojování potřeb majícrch průmyslovou nebo obchodní povahu nebo za účelem výzkumu. vyvoje nebo
zkušebnictvl, a zároveň se na Smlouvu nevztahuje žádná výjimka z povmností k uveřejnění podle § 3 zákona
o registru smluv, bude Smlouva uveřejněna v registru sml v. Pro účely uveřejněni v registru smluv Smluvm
strany navzájem prohlašují, že Smlouva obsahuje obchodni tajemstvi v ustanoveních Smlouvy deflnuJlclch cenu
a platebnl podminky. Zákaznlk je povinen anonvrmzovat obchodní tajemství a další udaje vyplývajicí
1. přfslu$ných právnřcn přeoptsů. Zákazník zašle tuto Smlouvu správcl registru smluv k uveřejněni
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného od ladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavřeni Smlouvy,
přičemž Je povmen v metadatech uveřejňované Smlouvy uvést datovou schránku Obcnocnlka (r5dsvlv).
O povinnosti Zákazníka uveřejnit Smlouvu v registru smluv Zákazník Informuje na emailovou adresu
ObchOdnfka: registrsmluv@cezesco.cz ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy.

Přilohy
Cena
Specifikace odběrných míst. časová a technická specifikace plněn!
Všeobecné obcnooní podmlnky dodáv y elektřiny

Datum uzavřeni smlouvy:

V Ostravě dne 10. 6. 2021
ZA OBCHODNíKA

ČEZ ESCO, 8.5.

Radek Kaňák, manažer prodeje Ifčovým
zákaznlkům

V iJA.S: {~ď?, ..t.....
ZA ZÁKAZNfKA

Město Náchod

. dne JI tJ0 ..~2l\1,-1
Město Náchod

Masarykovo náměstl 40
54701 NAcHOO®

Jan Blrke, starosta
Olcitálně oodepsal

Datum: 2021.06.10
10:38:00 +02'00'

PodpIS· . póapíš·" ,., ..
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Příloha Cena

1. Obchodnlk a Zákaznrk sjednávajl. že Zákaznik se zavazuje odebrat stanovené množství elektřiny. přičemž cena
za cocavku elektřiny se stanovl takto:

PRODUKT ČASOVÉ PÁSMO CENA (Kč/MWH)l
STANDARD DENN~ OD 00:00 HOD. DO 24:00 HOD. .. ' - .. -._

OBDOBI EANO'PM PARAMETR CENA (KČ/MWH) I
2021 859182400708490160 PARAM2
2022 859182400708490160 PARAM2

OBDOBf STÁLÝ PLAT KČ/OM/M~sfc 1
2021
2022

I
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