
Smlouya o “pořádání závazků

uzavřená dle 5 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, -v platném znění, mezi těmito
smluvními stranami:

Objednatelem

Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace

Jestřebí č.p. 126,

471 61 Jestřebí

lč.: 48282936

Zastoupena: Ing. Pavlem Kosem, ředitel

a

Dodavatelem

Pražská plynárenská, a.s.

Národní 37

110  00 Praha 1 ,  Nové Město

15.: 60193492
DIČ: cz60193492

Zastoupena: Jaroslavem Tichým, obchodní zástupce

l l

Popis skutkového stavu

Smluvní strany uzavřely dne 30.7.2020 smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě
nízkého napětí.

Strana Domov Sluneční dvůr je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle
smlouvy uvedené v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit
postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Obě smluvní strany shodně konstatuji, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k uveřejnění
smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků
s tím spojených.

V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících způvodně sjednané smlouvy,
s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy
av  souladu sjejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý
v důsledku neuveřejnění smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu
ve znění, jak je dále uvedeno.



Il .

Práva a závazky smluvních stran

Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který
touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané
smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou
smlouvou.

Smluvní strany prohlašuji, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané
smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním
nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany prohlašují, že veškerá budouci plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku
jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným
v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.

Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy
uvedené v čl. 1. odst. 1 této smlouvy. se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému
zveřejnění této smlouvy a jeji kompletní přílohy v registru smluv v souladu snstanovením Q 5
zákona o registru smluv.

Il l .

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou
originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

W 000 %$“
Příloha č. 1 — Smlouva č .  ze dne 30.7.2020
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P LV N A R E N K A kategorie D Maloodběratal - domácnost lil Maloodběratel - podnikatel
5 www—!!!. 150405860Číslo smlouvy: Císlo zákazníka: ...........................

uzavřená mezi
Pražská plynárenská,  a .  s., se sídlem Praha 1 — Nové Město, Národní 37, PSČ  110 00, IČ  60193492, D lČ  0260193492, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337
(dále jen .,0bchodník“)

— - SMLOUVA o SDRUŽENÝCH stužeÁcr-í DooÁvkv
| PRAZSKA ELEKTRINY ZE sm NIZKEHO NAPETI

Příjmení, jméno, titul/obchodní nrm Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace ] datum narozeni/IČ 48282936 _

Zastoupenýlá [Pave j  Kos,  |ng_\ J datum narození 263_1962  .

Trvalé bydliště/sídlo

Obec/část obce [Jest řebí  
4! PSČ 471  61  |

Ulice [Jestřebí ] č. popisné - č. orientační [:

Kontaktní telefon | | e—mail | |

(dale j en  „Zakazník ) , |. Prohlášení Zákazníka ,
1. Zákazník svým podpisem této Smlouvy o sdružených službách dodávk elektřiny ze sítí nízkého napětí (dále jen „Smlouva"j potvrzuje, že

řad jejim uzavřením obdržel od Obchodníka Předsmluvní informace. a těmto informacím nerozuměl. a že mu Obchodník odpověděl na-
Fehn při dně dotazy. Zákazník děla prohlašuje, že byl Ohchodnikem v dostatečné míře seznámen se všemi ustanoveními Smlouvy.

2. Zákazník prohlašuje, že je srozuměn s tim. že podstatná část obsahu těto Smlouvy je upravena v Obchodních podmínkách dodávky
elektřiny ze sítí nzkého napětí Obchodníka Sdále jen „OP"). Zákazník dále potvrzuje. že se seznámil se Smlouvou, OP a Ceníkem
Obchodníka, ve kterém jsou uvedeny prodejn ceny elektřiny (dále jen ,Ceník"j. a že jejich ustanovením porozumět. Zákazník bere na
vědomí. že OP 8 Ceník jsou nedllnými přílohami těto Smlouvy s jsou v aktuálním znění veřejně přístupné na www.ppas.cz. a na všech
obchodních místech Obchodníka. | |_ Předmě t  Smlouvy
Předmětem Smlouvy e závazek Obchodník-a (dále jen „Závazak'j poskytovat Zákazníkovi sdružené služby dodávky elektřiny ze síti nízkého
napětí. tj. dodávat ele nu do odběrného místa Zákazníka. zajistit související služby v elektroonegetioo a zahájením dodávky elektřiny převzít
za Zákazníka “odpovědnost za odd-iylku a povinnost Zákazníka zaplatit Obchodníkovi za „uvedená plnění cenu dle čl. IV. Smlouvy. Nedía
součástí Smlouvy jsou OP 3 Ceník. Ujednání Smlouvy mají přednost před ujednánímí jejich nedílných příloh.
Odbě né misto:
Ulice Lada | č. popisné/parc. parc_ 3/1 č.onemačníZI
Obec/část obce [Česká lípa | PSČ |470 01 ] patroí ! ŽŠQŠQWD

EAN kód [859182400408763823 [ Distribuční sazba C56D Produkt dodávky elektřiny [:

Hodnota hlavního jističe před elektroměrem (A) D Způsob pnpojení [] lfázové IE Sfázové
Charakterodběru D rodinný dům III byl D chata [i] provozovna [] kancelář [] prodejna [__—| jiné

Předpokládaná ročnispotřebaVT(MWh) Předpokládaná roční spotřeba NT (MWh)
(V případě více odběrných mist viz příloha č. 1) " | _  Doba trvání Závazku
1. Závazek se uzavírá na dobu určitou od |15_a.zozo | do „1422022 J . Pokud Zákazník nejméně 30 dní před

uplynutím doby. na kterou je Závazek uzavřen. Obchodníkovi písemně neoznámí. že trvá na jeho ukončení nebo Obchodníka písemně
nepožádá o pokračování platností zavazku na dobu neurčitou. Závazek se automaticky prodlužuje a dobu jedneho roku. a to i opakovaně.

2- Dodávku elektřiny do odběrného místa zahájí Obchodník po jeho připojeni k distribuční soustavě a uzavření Smlouvy o připojení í:
distribuční soustavě. Je-íl Smlouva uzavírána v souvislosti se změnou dodavatele elektřiny. dodávku elektřiny do odběrného místa zahájí
Obchodník až po ukončení smluvního vztahu se stávajícím dodavatelem s ukončením procesu změny dodavatele elektřiny ve smyslu
příslušného právního předpisu. tedy orientačně od [15.3.2020

3. Uzavře-li Zákazník v postavení spotřebitele Smlouvu distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory Obchodníka může využít svého
práva od  uzavřené Smlouvy písemně odstoupit bez uvedení důvodu, a to  ve lhůtě 14  dnů  od uzavření Smlouvy, přičemž odstoupení je
účinné jeho doručením Obchodníkovi. Lhůta pro odstoupení je zachována, podá-li Zákazník písemné odstoupení poštovnímu přepravci
nejpozději v poslední den výše uvedené lhůty. Odstoupí-li Zákazník v této lhůtě od Smlouvu a Obchodník již zahájil dodávku elektřiny, je
povinen Obchodníkovi uhradil cenu již poskytnuté sdružené služby dodávky elektřiny.
Závazek uzavřený na dobu neurčitou Zákazník může vypovědět písemně i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná
běžel prvním dnem kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědí Obchodníkovi. Závazek uzavřený na dobu určitou nelze před
uplynutím sjednané doby zavazku výpovědi ukončit s výjimkou dle 511a odst. 3 Energetického zákona.

& Zjisti-Ii Obchodník po uzavření Smlouvy. že Zákazník měl v uplynulých letech vůči Obchodníkovi jakýkoli peněžitý závazek po lhůtě
splatnosti. je oprávněn ve lhůtě do 14 dnů od uzavření Smlouvy písemně od Smlouvy odstoupit.

lV. Cena a platební podmínky
1.  Cena za plnění Obchodníka je sjednána podle Ceníku a je tvořena regulovanou složkou ceny, kterou zveřejňuje Energetický regulační úřad

formou cenového rozhodnutí, neregulovanou složkou ceny (dále jen „cena za dodávku elektř iny"), která je popsána v Ceníku a příslušnými
daněmi. Výsledná cena se stanoví způsobem uvedeným v Ceníku.
1a) Smluvní strany sjednávají, že cena za dodávku elektřiny bude -ro období od |15-8-2020 I do  [31-12-2022 J

(dále jen „Cenové období") sjednána ve výši Kč:/MWh bez DPH za vysoký tarif (VT),
1644 Kč/MWh bez DPH za nízký tarif (NT) a Kč/měsíc bez DPH za stálý měsíční plat.

1b) Během Cenového období nemůže Obchodník bez výslovného souhlasu Zákazníka cenu za dodávku elektřiny, sjednanou v bodě 1a)
tohoto článku, měnit. K ustanovením bodů 1. a 2. článku V. této Smlouvy, týkající se změny ceny za dodávku elektřiny, se během Cenového
období nepřihlíží.

1c) Sjednaná cena za dodávku elektřiny platí za  předpokladu, že po celou dobu Cenového období nedojde ke změně distribuční sazby
uvedené v bodě 2 .  čl. II. této Smlouvy. Pro případ. kdy během Cenového období dojde ke změně distribuční sazby, smluvní strany
sjednávají, že Cenové období skončí a výše ceny za dodávku elektřiny bude od okamžiku změny distribuční sazby pro obě smluvní
strany závazná ve výši, která bude uvedená v platném Ceníku Elektřina bez závazku.
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1d) Smluvní strany sjednávají, že od ukončení Cenového období bude pro obě smluvní strany závazná cena za dodávku elektňny stanovená:
dle aktuálně platného Ceníku. Nebude-li Zákazník s cenou za dodávku elekůny uvedenou v Ceníku souhlasit, má právo nejpozději,
desátý den před uplynutím Cenového období od Smlouvy odstou odstoupení musí učinit písemně naadres'u sídla Obchodního. ,

2. Zákazník je povinen nahradit Obchodníkovi náklady, které Obchodn k vynaloží ve vztahu k provozovateli distribuční soustavy v souvislosti s
poskytováním služeb požadovaných v souladu se Smlouvou Zákazníkem, zejm. pak náklady na mimořádný odečet elekmny či samoodeěet.
či náklady na odpojení či opětovné připojení odběrného místa.

3. obchodník je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vymáháním pohledávek po Zákazníkovi, který je v prodlení s úhradou ceny
za poskytovaná plnění a úhradu dalších nákladů. a to ve výši uvedené v Ceniku nadstandardních služeb, s jehož obsahem byl před
uzairřenim Smlouvy dostatečně seznámen, byl mu vysvětlen a souhlasí s ním. Zákazník bere na vědomí, že Ceník nadstandartních služeb je
.v aktuálním znění veřejně přístupný na www.ppas.cz. a na všech obchodních místech Obchodníka'.

!. Platební podmínky:
Plátce DPH DANO Elm; DIČ [ | číslo smluvního účtu [
Adresa pro zasílání faktur a korespondence L

Frekvence záloh [i] měsíčně D čtvrtletně [] pololetně ve výši [15 000 ]kč.
Souhlasím se  zasíláním faktur na e—maill |.
Bankovní spojení pro kategorii Maloodběratel — domácnost č.ú. 43-7801150297/0100.
Bankovní spojení pro kategorii Maloodběratel — podnikatel č .ú. 43-7801160217/0100.
V případě změny bankovního spojení bude tato informace oznámena na faktuře nebo v Oznámení .o výši záloh.

Zálohy  IBM Způsob vyplácení  přeplatku

D D aun j j „ tsm 41529824 íioeooi
!!

E. D ŠŠUŽŠBŠŽAÁW) Spojovací číslo [] Poukázkou typu B (DOM)

š E E Příkaz k úhradě %$ 41529824 _0600 [Z] V hotovosti na pokladně

vel“ [] Poukazkou typu A (DOM)
[:] V hotovosti na  pokladně

5. Smluvní strany se dohodly, že Obd'l'odník může Zákazníkovi doručovat oznámení změn OP, změny ceny sdružené dodávky elektřiny nebo
|elektronickou fakturu r_la e—m'ailj tak Nebude" údaj: emailové adrese vyplněn, má se

za to, že  nedošlo mezi smluvními stranami k dohaě o tomto zpusobu oznamování to změn a doru vání elektronické faktury. Zákazník-
e oprávněn kdykoliv tento souhlas zcela či částečně odvolat. Tento nesouhlas s tímto způsobem doručování je nutné vyjádňt isemně.

a, ' ěkazník bere na vědomí. že může využívat služeb Zákaznickém portálu Obchodníka (dále jen „Zákaznický pongm. Zákazník
prostřednictvím Zákaznickém portalu může například měnit způsob doručování faktury a uzavírat dodatky k této Smlouvě. Bližší podmínky“
užívání Zákaznického portálu jsou uvedeny v čl. Xll. OP. V této souvislosti Zákazník prohlašuje, že se s tímto ustanovením OP seznámil. a
že mu porozuměl. Požádá-ll Zákazník o zpřístupnění na Zákaznický portál již pň uzavírání této Smlouvy. Obchodník Zákazníkovi předá
zároveň s podepsanou Smlouvou pňhtešovscl kódy. Požádá—ií o zpřístupnění Zákaznickém) portálu později. Obchodník přihlašovací kódy
Zákazníkovi zašle prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V

7. Obchodník je oprávněn od zakaznika požadovat složení kauce, jejíž výši je opraVnén stanovit vzhledem k okolnostem případu. Kauce
slouží jako zajištění pro případ. kdy Zákazník nedodrží platební podmínky a Obchodníkovi vznikne za Zákaznikem pohledávka po splatnosti.-
Podmínky složení a použití kauce jsou uvedeny v ustanovení čl. Ill. bod 14. OP. V této souvislosti Zákazník výslovně prohlašuje, žebyl s
tímto ustanovením OP seznámen, že mu porozuměl, a že jej přijímá.

& Vznikne-ii přeplatek. může být použit k započtení na případné dluhy zakaznika vůči Obohodníkoví. nedohodnou-lí se smluvní strany jinak;
Přepíatek bude též použit na úhradu záloh na cenu sdružené dodávky elektřiny. resp. její část, a to až do výše 2.000,- Kč, to neplatí, pokud
Obchodník přeplatek vratí Zákazníkovi. V. Změny Ceníku a změny OP

1. Smluvní strany sjednávají, že z důvodů vývoje trhu s elektřinou, změny právních předpisů upravujících tento závazkoyý vztah. změny
vyplývající z technologického vývoje či provozních změn Obchodníka, je možné. aby z podnětu Obchodníka došlo ke zvýšení ceny za
dodávku elektřiny nebo ke změně OP. Ke změně může dojít pouze způsobem uvedeným v bodě 2 tohoto článku.

:. Obchodník je povinen Zákazníkovi zvýšení ceny za dodávku elektřiny nebo změnu OP oznámit nejpozději třicátý den přede dnem účinnosti
změny. Obchodník oznamení, ve kterém uvede konkrétní identifikaci zvýšení ceny za dodávku elektřiny nebo změny OP & vymezeni
účinností změny. provede prostřednictvím poštovní zásilky nebo datové schránky Zákazníka či po dohodě se Zákazníkem prostřednictvím
e- mailové Zprávy. V případě. že Zákazník s navrhovanou změnou nebude souhlasit, má právo bez uvedení důvodu nejpozději desátý den
přede dnem zvýšení ceny za dodávku eiektříny nebo změny OP odstoupit od Smlouvy. Právo na odstoupení od Smlouvy podle tohoto bodu
Zákazníkovi nevzniká v případě zvýšení regulované složky ceny, daní a poplatků a dále v případě změny jiným smluvních podmínek v
nezbytném rozsahu z důvodu zajištění souladu s obecně závazným právním předpisem, Odstoupení musí učinit Zákazník písemně na
adresu sídla Obchodnlke. V případě, že Zákazník od Smlouvy platné neodstoupí, dojde ke zvýšení ceny za dodávku elektřiny nebo ke
změně OP ve znění návrhu obchodníka, a to s účinností stanovenou Obchodníkem vjeho oznámení.

Vl.  Obecná ujednání
“|- Zákazník bere na vědomí, že “Obchodník zpracovává osobní údaje zakaznika v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu

s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. a že poskytnutí jeho osobních ůdajů je smluvním a z částí lzakonným požadavkem, a má
proto povinnost své osobní údaje poskytnout. Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v doKUmentu Informace o
zpracování osobních údajů dostupném na www.ppas.czlínfo a dále na vyžádání v obchodních kanoeiářích Obchodnlka.

2. V případě, že Zákazník před ukončením platnosti Smlouvy neoprávněně ukončí odběr elektřiny, je povinen zaplatit Obchodnikovi smluvní
pokutu ve výši 3.000.- Kč v případě kategorie Domácnost a ve výši 6.000,- Kč v případě kategorie Maloodběratet. Zaplacení smluvní pokuty
nemá vliv na nárok obchodníka na náhradu škody v plném rozsahu. Pro odstranění všech pochybností smluvní stran konstatuji, že
povinnost zaplatit tuto smluvní pokutu Zákazníkovi nevznikne v případě, že došlo k řádnému ukončení Smlouvy. tj. k ukončen Smlouvy došlo
uplynutím sjednané doby zavazku. uplynutím výpovědní doby. odstoupením od Smlouvy. které umožňuje právní předpis nebo tato Smlouva,
nebo dohodou smluvních stran z důvodů změny nebo převodu sídla. bydliště či nemovitost i zakaznika nebo mšení odběrného místa
Zítkaznlkem.

3. Ukončení sdružené služby elektřiny je vždy spojeno s ukončením smluvního vztahu mezi Zákazníkem a' Obchodníkem založeného
Smlouvou. Pro vyloučení pochybností smluvní strany činí nesporným. že zánik Smlouvy nastane také dnem provedení odpojení elektroměru
od distribuční sítě (demontáž) : důvodu uvedených v OP.

4. Zákazník a Obchodník se dohodli. že s výjimkou právního jednání, vedoucího, k ukončení této Smlouvy lze práva a povinnosti založené
Smlouvou měnit právním jednáním učiněným ijinou než isemnou formou.

8 -  SmloUVa se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž ka dě ze smluvních stran pňsluěi jeden.
Přílohy: 1. Seznam odběrných mist
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