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ČÍSLO SMLOUVY OBCHODNÍKA: 1200216951
ČÍSLO SMLOUVY ZÁKAZNÍKA:

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY ZE SÍTÍ VVN A VN
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Níže uvedeného dne, měsíce a roku ůzavÍrajÍ ,,Smluvní strany"

,,OBCHODNÍK"
obchodní firma: ČEZ Prodej, a.s.
sídlo: Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53,
IČO: 272 32 433
DIČ: CZ27232433
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22581
licence na obchod s elektřinou: 141015905
registrace OTE: 714
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
zastoupená: Petr l\RĹj||eľ, mmažer prodeje klíčovým zákazníkům
[dáte jen ,,Obchodník"]

A

,,ZÁKAZNÍK"
obchcldni firma/název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
byd]iště/sld|ô: tř. Kosmonautů 189/10, 779 OD Olomcuc
IČO: 72051795
DIČ: CZ72051795
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu/kód banky: 20931881/0710
zastoUpení/ledna|ÍcÍ za Zákazníka: plk. Ing. Libor Krejčík, náměstek ředitele pro ekonomiku
[dále jen ,,Zákazník'j

tuto

SMLOUVU O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY ZE SĹTÍVVN A VN
[dále jen ,,Smlouva"]

ĺ. Úvodní ustanovení
1. Tato smlouva je smlouvou o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřenou podle ustanovení § 50 odst. 2

zákona č. 458/20CiD Sb., c) podmínkách µ(jdnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů ldá|e jen ,,EZ"] a zákona č. 89/2012 občanský zákoník,
v platném znění {dále jen ,,OZ"], v režimu přenesení odpovědnosti za odchylku na Obchodníka. Zákazník
vyslovuje souhlas, aby Obchochík sjednal s příslušným provozovatelem distribučM soustavy [dále jen ,,PDS"]
smlouvu (j distribuci elektřiny tlo odběrného rnísta Zákazníka [dále jen ,,OM"].

2. Přílohou Smlouvy jsou Obchodní podmínky obchodníka s elektřincu [dále jen ,,OPOE"], které podrobněji
upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran Odchylná ujednáni ve Smlouvě mají přednost
před ustanoveními OPOE. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, mají termíny používmé ve Smlouvě význam,
který je jim přidělen VO?OE.

Ii. Předmět Smlouvy
1. Předmětem Smlouvy je závazek Obchodníka poskytnoui Zák&znľko\/i sQružené služby dodávky elektřiny [dále

jen ,,sdružené služby"], tzn. dodat sjsdnané množství silové elektřiny a převzít odpovědnost za odchylku [dále
jen ,,dodávka elektřiny"] a zajistit distribuci elektřiny a systémových služeb [dále jen ,,distribuční služby"] do OM
Zákazníka,

2. Zákazník se zavazuje odebrat sjednané množství elektřiny v OM podle podmínek této Smlouvy a uhradit
Obchodníkovi řádně a včas dohodnutou platbu za dodávku elektřiny a za (jist7ibučnÍ služby. Zákazník
se zavazuje postupovat lak, aby po celou dobu trvání Smlouvy neznemožnil ani neztížil Cbch&níkovi dodat
ve Smlouvě sjednané množství elektřiny do OM ve Smlouvě uvedeného.
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3. Dodávka e|ektřiRy a distribuční služby 'se uskutečňuje z distribuční sItě příslušného provozovatele distribuční
soustavy [dále jen ,,POS"] podle smlouvy c) připojeni, kterou Zákazník uzavřel s PDS, v souladu s Pravidly
provozováni distribuční soustavy [dále jen ,,PF'DS"] a ,,Podmiň kárni distribuce elektřiny" [dále jen ,,POE"],
vydaríými příslušným PDS, Obchodník a Zákazník sjednávají, že zánik smlouvy g připojení ani její změny
uzavřené mezi Zákazníkem a PDS ríemá vliv na platnost Smlouvy.

Ill. Specifikace odběrného místa
a) F'DS: CEZ-DI
b) EAN: 859182400509575097
C) Název a adresa OM: , Moravská 9999, 790 01 Jeseník
d) Napěťová hladina: VN
e) Rezervovaný příkon{RP) [MW]' 0,140
f) Ročni rezervovaná kapacita [MW]: O,Cl80
C) Kontaktní osoba Zákazníka v případě vyhláŠerň regulačních stupňů pro dané OM:

plk. Ing. Libor Krejčík

IV. Časová a technická specifikace plnění
1. Základní údaje:

a) Datum a obchodní hodina zahájenídodávky: 1. 1. 2018 0:00 hod.
b) Datum a obchodní hodina ukončení dodávky: 31. 12. 2018 23:59 hod.
g) Sjednané množství elektřiny ria oôdobÍ dodávky činí 202,69 MWh, s r!ás|edujÍcÍm rozdělenIm na jednotlivé

kakndářní měsíce (MWh) pro rek 2018:

Leden 19,49 Červenec ' 14,Cl5
Únor ,, 1 7,43 Srpen

, "
15,Cí6

Březen 18,21 Září 15,87
Duben 15,50 Říjen ' 18,73
Květen 113,19 Listopad 18,23
Červen 15,44 Prcsinac 16,88

2. je-li Smlouva uzavřena ria dobu překračující kalendářní rok, musí být vždy na každý další kalendářní rok
sjednáno množství elektřiny s rozdělením na jednotlivé kalendářní měsíce nejpozději l měsíc před začátkem
dalšíha kdendářríiho roku; ríedojde-li ke sjednání na další kdandářní rok, má se zato, že nadále platí hodnoty
sjednané pro předchozí kalendářní rok,

3. Způsob sjednáváM a upřesňování cdběrového diagramu:

Roční sjednávání objemu práce
Zákazník sjedná s Obchodrjkem roční množství odběru e|ektřiRy, které rozepíše do měsíčních množství
odběru elektřiny.
Komunikační formou pro sjednávárň a upřesňování odběrového(-ých) diagramu(-ů) je zabezpačený přistup
na internetové adrese www.cez.cz v aplikaci ČEZ ON-LINE; sjednáni nového(-ých) nebo up?esněného(-ých)
c:dběrovéhoj-ých) diagramu(-ů} musí být vzájemně prokazaželně potvrzena Ve výjimečných případech
přerušení spq'ení je možný ríáhradni způsob, a to odesláni emailem na adresu kcntaktnľ osoby pro jednání
ve věcech smluvních a současně na adresu ,

4. M čsĺčrí rezervovaná kapacita [kW] v rozdělení na kalendářní měsíce

Leden 0,00 Červenec 0,00
Únor 0,00 Srpen 0,00
Březen 0,ClO Září 0,00
Duben 0,00 Říjen 0,00
Květen Cl,00 Listopad 0,00
Červen O,Cl0 Prosinec 0,00

Zákazník může sjednávat měsíční rezervovanou kapacitu nejpozději do 10:0Cl hod. posledMho pracovnho dne
v měsíci na měsňc nás|eduiĹcÍ, a to na základě píserrmého (elektrmicky zadaného) oznámení Obchodrňkovi.
Obchodník je oprávněn odmítnout hodnoty měsičnl rezervované kapacity navržené zákazníkem, jscu-li tyto
v rozporu s podmínkami PCS nebo v případě jeho rozporu s EZ a navazljjÍcÍch právních předpisů, V takovém
případě platí nadále sjednané hodnoty měsíční rezervovarÉ kapacity. Je-li Smlcuva uzavřena na dobu
překračujÍcĹ kalendářní rok, postupuje se obdobně podle ust. a. lV, odst. 2) této Smlauvy.

5. Pro případ předcházení stavu nouze, vyhlášeni stavu nouze v souladu s platnými právními předpisy se Zákazník

čez prMej, a.s, strana 2



zavazuje snížit svůj odběr dle vyhlášeňého regulačrňho stupně, a to následujícím způsobem:

RS Č.3 C/j), "RS .Č.4 (%)" . "RŠ É.5"(%) " 'RS č.6"(°ja) RS ČJ (kW) ČASO POSUŇ :'BÉZ'REGULACÉ'!, -
C,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X

7

l) Vyhl, 80/2010 Přibha 1. ČI. ||. odst. 12j

Opatření přijímaná při předcházeni stavů nouze, ve stavu nouze a odstraňování následků stavu nouze upravuji
PPIJS, na která se tímto odkazuje. Obchodník a Zákazník zároveň sjednávají, že jako opatření přijímaná při
předcházení stavů nouze, ve stavu nouze a cCstraňování následků stavu nouze bude Zákazník sledovat
a dodržovat pokyny POS

V. Cena, vyúčtováni, zálohy a platební podmínky
1. Cena za dodávku silové elektřiny je stanovena dle přílohy Cena.

a) hodnota odebraných mnažstvÍ elektřiny Zákazníkem bude vyhodnocována takto:
Ročni sjednávání objemu práce
Zákazníkovi bude za každou odebranou MWh elaktřiny vyúčtována cena silové elektřiny dle ČI. V. bez další
ceny za µřÍpadrlé nedočerpání nebo překročeni sjednaného množství odběru elektřiny s tím, že ZákazMk
bude mlt za povinnost sjednat hodnotu ročního odebraného množství elektřiny co nejpřesněji a během
smlavního období sjadnané množství upřesňovat na požadovanou výši podle jemu známých skutečnosti.

b) k výše uvedeným cenám bude připočtena daň z přidané hodnoty a případně další daríě ve výsl platných
právních předpisů.

2. Cena za disíribučnI služby je stanovena příslušným Cenovým rozhodnutím ERÚ; tyto ceny nelze smluvně měnit.
K těmto cenám búda připočtena příslušná sazba DPH,

3. Obchodník provádívyúčtováM dodávky elekiřiny pode zásad uvedených v OPOE.
4. Pro účely vyúčtování dodávky silové elektřiny a za distribuční služby, záloh a platebních a fakturačních

podmínek se sjednává:
a) adresa pro zadlánl faktur a další Podání (tzv, ,,Zasňací adresa"): tř. Kosmonautů 189/10, 779 OČ) Olomouc
b) zákazník se zavazuje platit ObchodMkovi zálohové platby (zálohy) za dodávku elektřiny podle tétij Smlouvy

ve výši 80 % předpokládané platby KČ za kalendářní měsi'c,zábha je rozdělena na 1 splátku se splatností
k 15, dni v příslušném kajendářnim měsíci.

C) forma úhrady ŕaktur: VIastri podnět
d) forma úhrady záloh: V|astnÍ podnět
e) splatnost faktur{-y): 21. den od vystaveni dokladu

VI. Platnost a účinnost Smlouvy
1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Účastrtiky s účinriosú od zahájani dodávky elektřiny na dobu určitou,

do ukončení dodávky elektřiny podle ust. a. IV. odst. l) Smlouvy; ustamvení Smlouvy, v nichž se předp(jk[ádá
provedení stamvených činnosti před výše uvedeným termínem účinnosti, jsou účiRná dnem podpisu Smlouvy.

2. Platnost Smlouvy zaniká uplynuúm doby jejíňo tmání, pokud nedojde na základě dohody Účastníků k jejímu
prodoužmi. Účastnici se mohou na ukončení platnosti této Smlouvy dohodnout; Smlouvá může být ukončena
podla zásad uvedených v OPOE.

VII. Zvláštni ujednání
1. Obchodník a Zákazník sjednáva!í, že zahájeni dodávky počíná k datu sjednanému ve Smlouvě. V případě, že k

tomuto datu nebude k CM Zákazníka u operátcra trhu přiřazen Obchodník jako dodavatel, je dodávka
zahájena dnem skutečného přiřazeni Obchodníka jako dcdavatele u operátora trhů. Pokud dojde v procesu
změny dcdavatele k postupu dle § 51 odst, 4 EZ, je datum zahájeM dodávky shodné s datem přiřazení
Obchodníka jako dodavatele u operátora trhu.

2. Smlouva vstupuje v platnost pouze, je-li uzavřena mezi Obchednikem a Zákazníkem vtermínu do 31.01.2018
hodin 14:00:00. Obchodník si vyhrazuje právo odvolat nabídku na uzavření Smlouvy v době její platnosti,
pokud ještě nebyla Zákazníkem přijata.

Vlll. Společná a závěrečná ustanovení
l. Smluvní strany proh!ašují, že k gřijetí této Smlcuvy přistoupily po vzájemném, vážném, srczumitdném a určitém

projednání, a že její obsah odpovídá skutečnému stavu věci a je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, což
potvrzujÍ podpisy svých oprávněných zástupců.

2. Smlouva může být měněna nebo doplňována písemnou formou a musí být podepsáEa oprávněnými zástupci
smluvních stran, s výjimkou případů upravených v OPOE. Jakákoliv ústrj ujeMání o změnách Smlouvy budou
považována za právně neplatná a neúčinná. Změny Smlouvy lze provést podle ptavidel uvedených v OPOE.
Písemná forma se yyžaduje i pro právní úkony směřujiá ke zrušení Smlouvy a k vzdáni se požadavku
na písemnou formu.
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3. Obchodník, v rámCi respektování jeníu 'přÍs|ušejícÍ povinnosti dbát rovného přkiuµu k zákazníkům, : v souladus ljstaRoveRÍm §. 1740 odst.. 3 CZ, předem vylučuje možnost přijeti smluvního návrhu s dada Kern nebo
odchylkou učiněnými Zákáznikem.

. 4. Ujednání' Srňlouvy sjed'naná pO dátu' uzav'řeni Smlouvy plně nahrazují ujednáni sjednaná v předchozí smlouvě

.
týkajIcI se předmětného OM a jsou sMuvnľml síranamí' považována za změnu Smlouvy.

. . . 5.
Fyzické osoby, které Smlcuvu uzavĹrajÍ jménem jednotlivých smluvnlch stran, tímto prohlašujÍ, že jsou plně

· oprávněny k platnému uzavření Smlouvy
(3. Smlouva je vyhotovena 2 stejnopisech, po jejím podpisu každá strana otxjržÍ po 1 vyhotovení.
7. Zákazník výslovně prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že se seznámil s OPOE, platnými ke dni uzavřeni

Smlouvy, rozumí jim a zz\/azljle se jimi' řídit, jakož i jejich změnami, se úeými bude seznámen v souladu
s energetickým zákonem. Zákazník bere na vědomí, že Obchodník má právo OPOE v přiměřeném rozsahu
změnit, pokud Obchodník změnu podmínek Zákazníkovi předem oznámi ve lhůtě a způsobem uvedeným f
OPQE. Zákazník má právo změnu poámľnak odmitnout a z tohoto důvodu smlouvu vypovědět, a to ve lhůtě
a způsobem sjednzným ve Smlouvě.

Přílohy
Cena
Obchoání podmi'nky obchodníka s e!ektřiRou

Datum uzavření smlouvy:

V Praze, dne 19. 1, 2018
ZA OBCHODNÍKA

ČEZ prodej, a.s.

Petr Můller, manažeÝ6ťaěl"&ík|lčovým zákazníkům
' ;1

P,äp,

2 9 -01- 2ů18
1'",i "U' "" "Z '

V ;, ú; , l'j íii,;' , dne
ZA ZÁKAZNÍKA

Česká republika - Krajské ředitelství policie
Olomouckého kraje
plk. Ing. Libor K:ejčik, náměstek ředitele "konomiku

,,,,,,

.l
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Příloha Cena -

1. Obchodník a Zákazník sjednávají, že Zákazník se zavazuje odebrat stanovené množství elektřiny, přičemž cena
za dodávku elektřiny se stanoví takto:

PRODUKT " ČASOVÉ PÁSMO " CENA (KČ/MWH)

DVOUTARIF VYSOKÝ TARIF 1498,00NIZKÝ TARIF 1060,00

!

Ň

ä

E

Ž

i

j

ČEZ prodej, a.s. stm"a ť.

JI



·;;ý

,U

i:.'

,:'.'.'

C:'

T

lá "W '

F

(')PiCHODNĹ P(:)['M|NKY
dP

OBCHODNIKA S E'LEKTRINOU
pro smluvní vzTzhy uzavřené od 1. července 2017

Ĺ ÚVODNÍ USTANOVEKti

1. Tyto Obchodní pochminky obchodníka s dekIřínou [dále jen
,,OPOE"] úpravujÍsmĹuvnÍ vztahy při dodávce elektřiny ze sítí velmi
vysokého napětí (VVN) a vysokého napětí (VN) držitelem licence
na obchod $ elektřinou - obGhodnÍspo|ečnosti ČEZ Prodej, a.s.,
se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, IČO: 27232433,
DIČ: CZ27232433, zapsanou v obchodním rejstříku Městského
soudu v Praze v oddíle EL fdále jen ,,Obchodník"] - a odběru
elektřiny zákazníkem [dále jen ,,Zákazník"]. Společné označeni pro
Obchodrífka a Zákazníka je ,,Smluvní strany", jednotlivě se používá
též »Sm|uvní strana".

2. OPOE, vydané ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník [dále jen ,,OZ"], podrobněji upravují další
vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran, obecně upravená
zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a Ci výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů [dále
jen ,,Ez"j, a přís1ušnými $Qúvisajicimi právními předpisy, cenovými
rozhodnutími a technickými normami.

3. OPOE jsou přÍ|clhou a nedílnou součástí smlouvy (uzavřené mezi
Srntuvn/mi stranami) k realizaci obchodu s elektřinou v režimu
převzetí c}dpQvědnosti za odchylku podle přísiUšných právních
předpisů, a to:
a) smkuvy o sdružených službách dodávky elektřiny [dále jen

,,Smlouva" nebo ,,Smlouva Cl sdružených službách"],
b) smlouvy o dodávce elektřiny [dále jen ,,Smlouva"].
Ustanůveni ve Smlouvě mají před U$tanovenÍmi OPOE přednost,
pokud jsou s nimi v rozporu.

4. Uzavřením Smlouvy o sdružených službách Zákazník výslovně
výadřuje souhlas s tím, že za něj Obchodník uzavře s přísktšným
Provczovatdem distribuční soljstaW [dále jen ,,PDS"] smlouvu
zahrríujícI dopravu elektřiny (Smlouva o distribuci elektřiny)
a s poskytnutím potřebných osobních a kontaktních údajů
Zákazníka za tímto účelem POS, Obchodník je oprávněn převést
toto právo na třetí osobu, i v takovém případě však vůči Zákazníkovi
nese sám odpovědnost za uzavřeni takové sm|oljW.

5. Pro účely OPOE a Smlouvy jsou používány odborné pojmy
a terminôbgie v souladu s ez, jeho prováděcími předpisy
a souvisejicÍmi právními předpisy (cenovými rnzhodnutími
Energetického regulačního úřadu [dále jen ,,ERÚ"], technickými
normami apod.)

6. V případě, že se v těchto OPOE nebo přímo ve Smlouvě hovoří
o Smlouvě či Smlouvě o sdružených službách, rozumí se tím
Smlouva včetně těchto OPOE, ledaže je výslovně uvedeno nebo je
z kontextu zřejmé, že se má jednat pouze o Smlouvu (bez OPCE).

IL DODACÍ PODMÍNKY

l. Dodávka (a odběr) elektřiny se uskutečňuje podle podmínek
Smlouvy, řádně, včas a v souladu s potřebami Zákazníka dle
podmínek sjednaných s Obchodníkem, a to tak, aby nedošlo
k překročení hodnoty rezervovaného příkonu sjednaného
Zákazníkem s příslušným POS, k jehož distribuční síti je/jsou
připojeno/a odběrné/á mísIo/a Zákazníka podle BSmbuvy
o připojeni" uzavřené dle příslušných právních předpisů a v souladu
s ,,Pravidly provozování distribučnI soustavy" [ciála jen ,,PPDS"]
a ,,Podmínkami distribuce elektřiny" [dále jen ,,POE"], vydanými
příslušným POS. výslovně se3 konstatuje, že existence a trvání
Smlouvy a Smlouvy o připojení není vzájemně podmíněno
a zánikem či změnou jedné z těchto smluv druhá smlouva nezaniká.

2. Obchodník je povinen:
a) sjednané množství dodávky (odběru) elektřiny dodat do odběr-

ného/ných míst/a Zákazníka stanoveného/ných ve Smlouvě
v čä8é dle ,,Časové atechnické specifikace plnění", stanoveM
ve Smlouvě, a v kvalitě dané příslušnými právními předpisy;

b) zajistit přechod práv a pcvinnosti k dodané elektřině Zákazníkovi,
prostý jakýchkoli práv třetích osob a nebezpečíškody, do odběr-
néhc'/ých míst/a stanoveného/ých ve Smlouvě; odběmé/á mist/a
je/jsou zároveň předávacim/i mistem/y ve smyslu příslušného
právního předpisu;

C) převzít za Zákazníka odpovědnost za odchylku v režimu přerie-
sení odpovědnosti za odchylku podle příslušných právních přeá-
pišů; tato povinnost Obchodníka nezavazuje, pokud by Zákazník

nešpinil povinnost dle ustanoveni ČI. ll. odst. 3 písm. a) OPCE
nebo pokud by v ůdběrném místě Zákazníka bylo připojeno
i zařízení třetí osoby nebo výrobna elektřiny.

3. Zákazník je povinen:
a) z důvodu přenesení odpovědnosti za odchylku na Obchodníka

podle ustanoveni ČI. ||. odst. 2 písm. c) OPOE - s poukazem na
příslušné právní předpisy - nebýt po dobu účinnosti Smlouvy
účastníkem smluvMho vztahu s jiným obchodníkem s elektřinou
(dodavatelem) dodávajícím elektřinu do předmětného/ých od-
běrného/ých mist/a; Zákazník bere na vědomi, že porušeníEéto
povinnosti je podstatným porušením Smlouvy;

b) sjednané rnnožství odběru (dodávky) elektřiny od Obchodníka
odebrat, ledaže se s ním dohodne jinak;

c) sjednat s Obchodníkem v terminech uvedenýc:h ve Smlouvě řád-
ně a včas množství a časový průběh odběru €|ektřirN a to včetně
hodnot regulačnIch stupňů (tzv. odběrový diagram), a sjednané
údaje (hodnoty) plnit; sjednáni odběrového diagramu nemá vliv
na závazek podle písmene b);

d) při odběru elektřiny podie Smlouvy respektovat PPDS a PDE
vydané pňslušným POS;

e) řídit se při Qdběrlj elektřiny podle Smlouvy pokyny technického
dispečinku prôvozôvatele přenosové soustavy nebo příslušného
PDS při činnostech bezprostředně zamezujících stavu nouze, při
stavech nouze a při likvidaci následků stavů nouze podle ústa-
ncjvenÍ EZ a přl'$lušných prováděcích předpisů, jakož iv dalších
případech stanovených v EZ;

f) v případě, že Zákazník požaduje dodávku elektřiny osvobozenou
od daně z elektřiny a je držitelem povdení k nabytí elektřiny
osvobozené od daně či jiného obdobného titulu tak, jak stanovu-
je příslušný právní předpis, musí tuto skutečnost Obchodníkovi
věrohodným způsobem doložit. Pokud Zákazník takto nabytou
elektřinu osvobozenou od daně z elektřiny nebo její část užívá
pro jiné účely než stamjví příslušný právní předpis pro její osvo-
bození, případně nabude elektřinu bez daně z jiného důvodu, je
povinen tuto odebranou elektřinu příslušnému správci daně přiznat
a zaplatit daň stanovenou přklušným právním předpisem (resp.
postupovat způsobem stanoveným tímto právním předpisem):

g) v případě, že Zákazník pozbude oprávněnÍnabWat elektřinu
osvobozenou od daně z elektřiny, případně dojde k jeho změně,
mu:gí tuto skutečnost Obchodníkovi neprodleně písemně
oznámit. Zákazník odpovídá ObchQdníkoví za jakékoliv porušeni
povinnosů stanovené právními předpisy v souvislosti s nabytím
a užitím elektřiny osvobozené od daně, Zákazník uhradí Obchod-
níkovi škodu vznikbu porušením příslušného právního předpisu
ze strany Zákazníka upravujícího daňové povinnosti v souvislosti
s dodávkou elektřiny a neoznámením Obchodníkovi q svém pozbyti
nebo změně oprávnění nabývat elektřinu Qsvobozerlou cd daně,

4. Dodávka elektřiny je splněna přechodem elektřiny z přisiušné
distribuCnísoustavy přes měřici zařIzení do odběrného/ých míst/a
Zákazníka v předávacim/ch rnístě/ech dohodnutém/ých ve Smlouvě.

5. Měřeni dodávek elektřiny, včetně vyhodnocováni a předáváni
výsledků měření a dalŠích nezbytných informaci pro vyúčtováni
dodávky elektřiny, je zajišt'ovám přlslušným PDS podle příslušného
právního předpisu,

6. Zákazník se zavazuje postupovat tak, aby byla po celou dobu trvání
Smlouvy umožněna dodávka elektřiny Obchodníkem v souladu s
podmínkani Smlouvy a zejména v rozsahu sjednaném ve Smlouvě.
Pokud by došlo k jakékoliv faktické změně (např. ohledně jeho
připojení k distribuční nebo přenosové soustavě), zavazuje se
k výzvě Obchodníka, učiněné v době trvání Smlouvy, uzavřít do
jednoho týdne od doručenitéto výzvy dodatek ke Smlouvě, kterým
dojde v návaznosti na nastalé změny k takové úpravě Smlouvy, jež
umožni úplnou realizaci dodávek elektřiny v souladu se Smbuvou,
Změna ve způsobu dodávky elektřiny Zákazníkovi (změna
odběrného místa nebo jeho čísla, vnoření do lokálni distribuční
soustavy Ci její zánik, vnořeniyýrobny do odběrného místa
apod.) nezbavují Zákazníka jeho závazků plynoudch ze Smlouvy
a představují pouza důvod k úpravě Smlouvy spočIvajicl v jej|'m
uvedení do souladu se skutečnosti(beze změny objemu dodávané
elektřiny). Pro vyloučení všech pochybnostI se stanwi, že faktickQu
změnou jsou chápány změny technického rázu, nikoliv 2měny
(jkD!ností, které mohou mít vliv na poměr hodnot vzájemných plněni
ve smyslu ustanovení § 1765 OZ. Obě smluvnistrany proto na sebe
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přejímají nebezpečí změny okohi ostí.
Z Zákazník se zavazuje dc}dú(jvat opatření přijknaná při předcházení

stavu nouze, ve sEívu nouze a při odstraňování násleQků stavu
nouze, uvedená ve Smlouvě a PPDS, a pokud nejsou ve Smlouvě
ani PPDS uvedena, ľozúmÍ se těmito opatřeními dodržováni pokynů
stanovených POS a jeho dispečinkem.

ill. PŘERUŠENÍ a UKCJNČENĹ IJQDÁVKY ELEKTŘINY, DDSTOU-.
PENÍ, VÝPOVĚĎ

1, Obchodník má podle ustanovení § 30 EZ právo přerušit dodávku
elektřiny Zákazníkovi při neoprávněném odběru podle ustanovení
§ 51 EZ. Přerušeni dodávky elektřiny je Obchodník oprávněn
provést lve vice odběrných místech Zákazníka, dodává-li do
nich e|ektřjnu na základě Smlouvy, ledaže lze určit, u kterého
z odběrných míst dochází nebo docházelo k neoprávněnému
odběru. V takovém případě bude dodávka přerušena pouze
v tom místě, ve kterém k neoprávněnému odběru dQcházi nebo
docházelo. Zákazník bere na vědomi, že přerušení dodávky
elsktřiny prwede POS na žádost Obchodníka a na
náklady Zákazníka. Zákazník bere na vědomi a souhlasí, že pokud
je v odběrném místě Zákazníka připojena výrobna elektřiny, může
dojit k přerušení dodávky elektřiny z výrobny elektřiny nebo do
odběrného místa, a to v případě neoprávněné dodávky elektňny do
elektrizační $Qústavý podle § 52 EZ nebo v případě neoprávněného
odběru elektřiny ve smyslu § 51 EZ,

2. Obchodník má podle ustantweni § 30 ez právo ukončit dodávku
elektřiny Zákazníkovi při neoprávněném odběru podle ustanovení
§ 51 EZ: ukončení dodávky elektřiny Obchodník provede
odstoupením od Smlouvy. Obchodník je oprávněn odstoupit
od Smlouvy i v případě jiného podstatného porušeni povinnosti
yyplývajícich ze Smlouvy ze strany Zákazníka a v případech, kdy je
Zákazník v prodlenfse zaplacením jiného peněžitého závazku vůči
ObchadnIkovi než závazku ze Smlouvy, a to déle než 14 dnů po
výzvě (upomínce) k zaplaceni; za jiné podstatné porušení povinnosti
ze Smlouvy se ve smyslu usknovení § 2002 OZ považuje zejména:
a) nezaplacení záloh/y, faktur/y za dodávku elektřiny nebo za

sdružené služby dodávky dektřiny [včetně dalši/ch platby/eb
podle cenového rozhodnutí ERÚ, 8mluvnÍ/Gh pokuty/pokut,
úroků z prodlení nebo škod/y a tzv, náhrad/y], a to ani po výzvě
(upomínce) k zaplacení a uplynuti lhůty k dodatečnému splnění
závazku uvedené v upomínce:

b) opakujÍcí se prodlení při placeni záloh/y, fáktur/y za dodávku
elektřiny nebo za distribuční služby dodávky elektřiny {včetně
daiši/ch platby/teb podle cenového rôzhôdnutí ERÚ), smluvnl/ch
pokuty/pokut, úroku/ů z prodlení nebo škod/y a tzv. náhrad/y;

C) podstatné porušení povinnosti ZMáSt specifikované ve Smlouvě
nebo v OPOE,

Obchodník oznámí odstoupení od Smlouvy také Qperátorovi trhu
s elektřinou, společnosti OTE, a. s., se sídlem Praha 8 - Karlin,
Sokolovská 192/79, PSČ 186 00, IČO: 26463318 [dále jen ,,OTE"].

3. V případě podstatného porušeni povinmstÍze Smlouvy ze strany
Obch(jdrIÍka je Zákazník oprávněn odstoupit od Smlouvy; za
podstatné porušení pôvínností ze Smlouvy se ve smyslu ustanovmÍ
§ 2002 OZ považuje zejména:
a) bezdůvodné ukončení dodávky elektřiny;
b) bezdůvodné neposkyůjvánI nebo nezajištěM dishibučnÍch skižeb

z důvodu na straně Obchodníka, j+li mezi Smluvními stranami
uzavřena Smlouva o sdružených službách;

c) splatný závazek Obchodníka vůči Zákazníkovi v prcdení se
zaplacením delším než 14 dnů po výzvě (upomínce) k zaplaceni
a uplynutí stanovené lhůty k dodatečnému splnění závazku;

d) podstatné porušeni povinnosti zvlášť specifikované ve Smlouvě
nebo v OPOE.

4. Zákazník může dále odstoupit od Smlouvy v případech uvedených
ve Smlouvě či opoe jako vysloveni nesouhlasu se změnami
nebo novými OPOE v souladu s § Ila EZ. V případě, že by nebylo
možno uplatnit výše uvedené ustanovenIEZ zejména z důvodu
změny legislativy, může Zákazník ze stejných důvodů Smlouvu
vypovědět s výpovědnÍ|hůtou v délce 1 měsíce, která začne
plynout dnem doničenÍ výpovědi Obchodníkovi. Smluvní strany
konstatuji, že uvedená výpovědní lhůta je dostatečná k obsitarání
plněni obdobného k předmětu této Smlouvy od jiného dodavatele.
V takovémto případě je Zákazník oprávněn vypovědět Smlouvu
nejdéle do dne účinnosti změny OPOE.

5. Každá Smluvní strana je aprávněna od Smlouvy odstoupit,
je-li vydáno rozhodnutí o úpadku druhé Smluvní strany, nebo
byl insoľvenčni návrh vůči druhé Smluvní straně zamítnut pro
nedostatek majetku.

6. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení

odstupující SmlL{vnj strany o odstoupeni druhé Smluvní straně nebo
pozdějším oznámeným dnem po &ručeni písemného oznámení
cjd$tljpujÍcÍSmluvr)Í strany druhé Srnlljvr)í straně o odstoupení.
OdstupljjÍcí Smluvní strana oznámi odstoupeni od Smlouvy
současně OTE a příslušnému POS. Obchodník je v případě, že
jsou k tomu dány důvody stanovené Smlouvou, oprávněn odstoupit
od Smlou\/y bez ohledu na ustanovení§ 253 odst. 2 zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešeni (insdvenční
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Z Je-li Smlouva uzavřena na dobu neurčitou, může ji jedncistranně
písemně vypůvědět každá z Smluvnistrana s \/ýpovědnÍ|hůtou
vtrvánitřľ měsíců ode dne, kdy byla výpověď' doručena druhé
Smluvni straně.

8. Smlouva může být ukončena také vzájemnou písemnou dohcjdou
Smluvních stran.

áv. vn3č'TovÁ3\'|í, ZÁLOAY .A PL.ATEBNĹ PODMÍNKY

1, Vyúčtováni dodávky elektřiny podle podmínek Smlouvy bude
Obchodníkem Zákazníkovi prováděno za příslušný kalendářní
měsíc [dále jen ,,Zúčtovací období"], a to vystavením daňového
dokladu [dáte jen ,,Faktura"], jež bude obsahovat samoStatně
vyčíslený údaj o ceně za celkové množství odebrané elektřiny
v Zúčtovacím období, popř. bude-li uzavřena Smlouva o sdružených
službách, samostatně vyčíslený údaj o celkové ceně distribučních
služeb (včetně dalších plateb podla Cenového rozhodnuti ERÚ).
Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem odečtu
z měřicího zaňzeni, popřípadě dnem zjištění skutElčné spotřeby.

2. Fakturu/y s vyúčtovánim dodávky elektřiny odešle Obchodník
zákaznikcwi zptavidla do 14. dne kalendářního měsíce
následujicihc: po zúčtovacím období na sjednanou zasílací adresu
dle Smlouvy. Faktura/y je/jsou splatná/ě nejpozději 14, den ode
dne jejlho/ich vystavení [konkrétní den splatnosti bude uveden na
Faktuře/ách, přičemž v případě rozporu mezi Fakturou a Smlouvou
má přednost Smlouva, r1ernu3Ívšak být \'ýstavována nová Faktura],
nenPli dohodnuto ve: Smlouvě jinak.

3. V průběhu Zúčtovacího období platí Zákazník Obchodníkovi
pravidelné zálohy; částky, počet a splatnost záloh jsou stanoveny
ve Smlouvě; Obchodník je oprávněn - s ohledem na velikost
odběru elektřiny v odběmém/ých místě/ech - měnit zálohy na
cenu silové elektřiny (je-li uzavřena Smlouva o sdružených službách,
tak i zálohy na cenu za distrlbučni služby) nebo při opakovaném
nedodržování smluveného způsobu placení závazků Zákazníkem
změnit počet a splatnost záloh a splatnost Fakäir/y tzv. předpisem
záloh nebo plat6bnim kalendářem. Zaplacené zálohy v přIslušrtém
Zúčtovacím období budou započteriy ve Faktuře/ách.

4. Ostatní přigadné platby podle Smlouvy (např. smluvní pokuty,
škody, úroky z prodlení, náhrady) buóou vyúčtovány samostatnou/
ými fakturou/arni, Samostatná/é faktura/y je/jsou splatná/é
nejpozději 14. den ode dne vystaveni faktury [konkrétní den
splatnosti bude uveden na faktuře/ách, přičemž v případě rozporu
mezi fakíurou a Smlouvou má přednost Smlouva, nemusí však být
\/ystavována nová faktura], nenkli dohodnuto ve Smlouvě jinak.

5. VŠechriy platby podie Smlouvy se pu)vádÍzpŮsobem dohodnutým
ve Smlouvě: číslo účtu, variabilnI symbol, popř. další platební
Údaje jsou uvedeny v příslušné/ých Faktuře/rách; všechny platby
se provádějiv české měně (KČ), nenŕli ve Smlouvě dcihodnuto
jinak. K ceně se připočítává daň z elektřiny, daň z přidané hodnoty,
popř/paáě další daně a poplatky stanovené pňslušnými yávnimi
předpisy, a to ve výši a zpŮsobem dle přislušného právního
př®ďpisu stanovujícího takovouto daň nebo poplatek. Zákazník
je povinen týtQ daně a poplatky Obchodníkovi uhradit. Případné
bankovní poplatky sauvisejÍcÍ s převodem na účet Obchodníka
z účtu vedeného v jiné měně naž Kč, popřípadě měně určeně
ve Smlouvě, hradí Zákazník,

6, Neni4i ve Smlouvě dohodnuto jinak, pak - připadne-li půsledni
den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu
- je dnem splatnosti nejbližší následujíd pmcovní den; platba
se považuje za splněnou, je4i řádně identifikována (označena
správným variabifním symbolem, popř. dalšími platebními údaji)
a připsána v předmětné částGe na bankQvní Účet určený věřitelem,
Změny bank(jvnľh(j/ck úČtij/ů jsou Smluvní strany oprávněny
provádět včasným pÍsemným oznámením druhé Smlwnistrané.
Případné neidentifikované platby nebo přeplatky poskytnuté
Zákazníkem na bankovní účet (Jbchodníka může Obchodník

, započíst na kteroukoli svoji splatnou pohledávku vůči Zákazníkovi;
nezapočtené přeplatky vrátí Obchodník Zákazníkovi na jeho
účet do konce nádedujicího zljčtovacÍho období, pokud není
dohodnuto jinak.
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7. Daňové doklady o vyúčtování (Faktura/y, zálohy a ostatní platby die
Smlouvy) vystavené zpíkobem hromadného zpracováni dat nemusí
obsahovat razítko ani podpis SmluvnIstrany. . ', ,

8. Je-li po příjetI plnění Obchodníkem vyďáňQ na žádost Zákazníka
i bez jeho žádosti, potwzeni' o splněni dluhu (kvitance), neznamená
vydánítohoto potvrzeni, že byla vyrovnáno také přislušenstvi
pohledávky, ani že by4y uhrazeny všechny případné předchozí
dlužné částky, ledaže Smůvní strany výslovně stárKjvĹ jinak.

V. ÚROIC Z PRODLENÍ

1, Pto případ prodlenľs úhradou jakékoli splatné pohledávky
(peněžitého dluhu) podle Smlouyy je prcjd|évajlcÍ Smluvní strana
(dlužník) pQvinna zaplatit druhé Smluvrň straně (věřiteli) úrok
z prodlerú ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

'ii. PŘEDCHÁZENÍ ŠKODÁM, ¥3ÁFBBADA ŠKODY

1. Smluvní strany jsou seznámeny $ okdnostmi a možnými dopady
zpŮsobenými nerovnováhou mezi výrobou a spotřebou elektřiny
v elektrizační soustavě České republiky; především se jedná
o škody způsobené výpadkem zásobováni elektřinou, ohroženi
Životů a Škody na majetku fyzických a právnjGkých osob,

2, Smluvní strany jsou povinny věnovat pazůrnost předcházeni
škodám, a to zejména plnění generální prevence vzniku škod
ve smyslu ustanovení § 2900 OZ. Smluvní strana, která porušuje
svou povinnost nebo která s přihMnutím ke všem okolnostem
má vědět nebo mohla vědět, že poruší svou povinnost yyp|ývaiící
ze smlouvy, je povinna oznámit druhé Smluvní straně povahu
překážky, Rerá jí brání, bude bránit nebo může bránit v plněni
povinností, a informovat ji o možných důsledcích: takové oznámení
musí být podáno bez zbytečného odkladu poté, co se povinná
Smluvní strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla
dozvědět. Ustanovenia náhradě škody se řidl ustanovením § 2894
a násl. OZ.

3. Smluvní strany si jsou vzájemně povinny uhradit vzniklé škody
dle Smlouvy; skutečně vzniklá škoda při neoprávněném odběru
nebo dodávce elektřiny se stanovuje na základě změřených nebo
jinak prokazatelně Qištěných údajů (j neoprávněném odběru nebo
dodávce elektřiny; v případech, kdy nelze zjistit skutečně vzniklou
škodu způsobenou neoprávněným odběrem elektřiny Zákazníkem
nebo neoprávněnou dodávkou elektřiny Obchodníkem, se jejívýše
stanoví podle příslušných právních předpisů,

4. Každá ze Smluvních stran je zbavem odpovědnosti za částečné
nebo úplné neplněni povinností daných Smlouvou za podmínek
vyplývajicích z EZ [zejména z ustanovení § 25 odst. 3., písm.
c) a d) EZ]. Smluvní strana se zprostí povinnosti k náhradě
škody z porušeni smluvní µQvinnosti, prokáže-li že ji ve splněni
povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná
nepředvIdatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle
na jejivůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů porušljjÍci
Smluvní strany nebo vzniklá až v době, kdy byla Smluvnl strana
s plněním smluvené povinnosti v prodlenĹ ani překážka, kterou
byľa Smluvní strana podle smlouvy povinna překonat, ji však
povinnosti k náhradě nezprostí, O vzniku překážky a o jejích
bližších okolnostech uvědomí Smluvní strana odvQ|ávajĹGÍ se na tuto
překážku neprodleně druhou Sm|uvnístranlj elektronickou poštou
nebo faxem. Zpráva musí být neprodkině potvrzena doporučeným
dopisem,
za r}epředvídaÉe|nou a ríepřekonatelnou překážku, která nastala
po uzavřeni Smlouvy nezávisle na vůli kterékoli Smluvní strany se
považuji zejména živelní pohroma (zemětřesení, záplavy apod.),
povodeň, válka, revoluce, teroristická akce, sabotáž, blokáda,
stávka, egldemie, havárie zařízeni s|Qljžídch pro distribuci
a dodávku elektřiny a jiné případy omezeni či přetušení dodávky
elektřiny provozovatelem distribuční soustavy podb § 25 odst. 3),
písm. c) EZ, Při postupu Obchodníka podle ustanoveni § 30 odst.
l), píSm. e) EZ nevzniká právo na náhradu škody a ušlého zisku
a zákazník je povinen uhradit Obchodníkovi náklady spojené
se zjišťováním neoprávněného odběru a s přerušením nebo
obnovením dodávky.

5. Smluvní strany sjednávají, že ujednáním q smluvní pokutě ČI
(j Úroku z prodlení äEĹ zaplacením smluvní pokuty nebo útoku
z prodlení není dotčen ani omezen nárok na náhradu škody,
nárok ria úrok z prodlení ani nárok na bezdůvodné obohacení,
pokud z výslovného ujednáníve Smlouvě nevyplývá jiný způsob
řešení. Stejně tak ujednáním o smluvní pokutě arii zaplacením
smluvní pokuty není dotČena oprávnění Smluvní strany Smlouvu
jednostranně ukončit.

vii. REKLAMACE
1. zjisttli ktevákdi ze Smluvnlch stran chyby nebo omyly při vyúčtování

plateb podle Srnbuvy, vzniklé např. nesprávnou funkcí nebo
nesprávným odečtem měřicího zařízeni, použZím nesprávné
konstanty (násobhele) měřicího zařízení oproti skutečně technicky
možné konstantě, použitím nesprávné ceny (sazby) silové elektřiny
nebo ceny {sazby) za distribuční služby, početní nebo tiskovou
chybou ve vyúčtováni, nevrácení zaplacených přeplatků, mají
Smluvní strany nárok na vzájemné vypořádáni,

2. V případě vzniku situace předpok|ádajicí vzájemné vypořádáni
podle ustanoveni odst. 7 předá vyzývající Smluvní strana druhé
Smluvní straně pÍsemnou výzvu k ocktraněnI zjištěného stavu
a k jeho nápravě (tzv. reklamace). Písemná reklamace bude
obsahovat zejména:
a) identifikaci vyzývajicÍSm|uvnÍsErany a dotčeného odběrného

místa;
b) identifikační údaje reklamované faktury včetně variaMního

symbolu nebo zjišiěného stavu;
c) přesný popis reklamované skutečnosti a odůvodněnl reklama-

ca včetně případné dokumentace, a další důležité skutečriosti
rozhodné pro posouzeni rekkmace;

d) podpis Smluvní strany nebo oprávněného zá3tupce; reklamace
je podřízena principu koncentrace, tzn. že skutečnosti a doklady,
které nebudou vyzývajidm Účastníkem uvedeny v písemné rekla-
maci, nemohou být později rozšiřovány nebo nově uplatňovány,
leáaže se jedná o skutečnosti a doklady, které \/yzývajici Smluvni
strana neměla a nemohla mít při realizaci reklamace k dispozici.

3. Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost vyúčtovaných
plateb.

4. Zákazník je oprávněn písemně reklamovat předpis záloh
nebo platebMkalendář na příslušné období z důvodů jejich
nepřiměřenosti, a to nejpozději do 25. dne kalendářního měsíce
předcházejicimu období, na které je záloha předepsána, pokud
se nedclhodne s Obchcdrtikem jinak.

5. Smluvní strana vyzvaná k reklamaci tuto přešetří a výsledek
šetřeni písemně oznámi vyzývaj'ici Smluvní straně ve lhůtě do
15 kalendářních dnů ode dna, kdy reklamaci obdržela Byla-li
reklamace oprávněná, bude neprodleně provedeno vzájemné
vypořádání rozdílů v platbách, a to zpravidla do 30 kakndářnich
dnů ode dne doručeni reklamace vyzvané Smluvní straně,
nejpozději však v nejbližším fakturačním období po oznámení
výsladku šetření.

(ĺ. Reklamace se uplatňuje zpravidla na adresy osob oprávněných
jednat za Smluvní stranu ve věcech smluvních (podle příslušné
přílohy Smlouvy - Kontaktní osoby): reklamaci může podat také
osoba oprávněná jednat za Smluvnistranu ve věcech technických
(podle příslušné přílohy Smlouvy - KontakÉní osoby).

'm. ŘEŠENÍ SPC?RŮ

1. Smluvní strany se zavazljií, že vynaloží veškeré úsilí, aby pň'padné
spory vypíývajÍcÍze Smlouvy byly urovnány smírnou cestou. Dále
se zavazuji, že budou postupovat tak, aby sporná situace byla
objektivně vysvětlena, a za tímto účelem si poskytnou riezbytnou
součinnost

2. Pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou jinak a ve sporu
je na základě zákona přislušný ERÚ, bude spor tomuto úřadu
předložen k rozhodnuú; k gředhženi je oprávněna kterákoli Smluvní
strana. V ostatních případech může kterákoli Smluvní strana podat
návrh příslušnému soudu. Výlučně místně příslušným soudem pro
řešeni takového sporu je soud příslušný podle sldla Obchodníka,
pokud rozhodným právem bude právO České republiky.

LX. DORUČOYÁNĹ

1. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy atd. činěné
podle Smlouvy nebo OPCE musí mít písemnou formu [dále jen
,,Podáni"]. Podáníse považuje/uji za doručené/á přšiušné Smluvní'
straně, pokud je/jsou prokazatelně doručené/á alespoň jedním
z nás|edujÍcÍch způsobů doručování:
a) osobním doručením;
b) prostředníctvim kurýra;
c) dopcxučeným dopisem;
d) dopisem;
e) faxem se zpětným pcBvrzenim daíučenl;
f) elektronickou poštou;
g) prostřednicNím datQvé schránky.

2. V případě oznamovánÍ$kuečnósti a návrhů závažnější povahy
(zejména změna a zánik smluvniho vňahu podle Smlouvy, vznik,
změna a zánik práv a povinnosti Zákazníka nebo Obchodníka
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vyplývajicÍch ze Smlouvy nebo OPOE, upomínky nebo výzvy ke
sp|nänlzá\/azku s oznámením o přerušeni nebo ukončerú dodávky
elektřiny, reklamace apod.) jsou Smluvní strany Kjo\/iň.ny, aby
dosáhly právních účinků doručení Podáni, prcwádět vždy alespoň
jedním ze způsobů dle ustanoverň ČI. lX. odst, 1 písm. a), b), c), d)
nebo g) OPOE, pokud Smlouva nebo OF'OE nestanoví jinak.

3. Písemná Podáníurčená obchodnÍkovj musí být doručena na
jméno/a osoby/osob oprávněné/ých jednat za Obchodníka (podle
přIslušné kompetence) a na ,,Adresu pro písemný styk", jak bude
uvedeno v příslušné přílôze Smlouvy - Kontaktní osoby NenEli
v této přiloze Smlouvy uvedena Adresa pro písemný styk, musí
být domčováno na adresu spoiečrxjsti ČEZ prodej, as., Plzeň,
Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00, Či na jinau adresu, kterou
Obchôdnfk písemně urči.

4. Písemná Podám' určená Zákazníkovi musí být doručena na Adresu
pro písemný styk a na jméno/a osoby/osob Qprávněné/ých jednat
za Zákazníka podle přislušné kompetence, jak bude uvedeno
v příslušné příloze Smlouvy - Kontaktní osoby. Faktury za vyúčtováni
dodávky silově elektřiny a za distribuční služby se zasÍĹajÍ na zasllaci
adresu sjednanou ve Smlouvě.

5. V případě Podání méně závažné povahy lze provádět úkony podle
tQĹ1QtO článku také za použití prostředků dáikavé komunikace
(telefon, internet, e-mail apod.)

6. Qsoba/y oprávnéná/é jednat za Smluvní stranu ve věcech
techrii&ých zásadně nenÍ/nejsou oprávněna/y za Smluvní stranu
činit právni úkony směřující ke změně nebo zániku Smlouvy, ledaže
t'jto jeji/jejich oprávněni plyne ze zvláštni právní skutečnosti (např.
udělené plné moci).

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTAí'iOVENĹ'

1. PoKU by jakýkoli závazek (povinnost) podle OPOE byl nebo
by se stal neplatným, neúčinným nebo právně nevymahatelným,
nebude to mít vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních
závazků (povinnosti) podle Smlouvy a OPOE. Pro případ, že
kterékoliv ustanovení Smlouvy se stane neplatným, neúčinným
nebo nevymahatelným, se Srniuvní strany zavazuji bez zbytečnýGh
odkladů nahradit takové ustanovení ustanovením novým, se stejným
nebo obdobným účelem.

2. Obchodník je oprávněn OPOE měnit {novelizovat). Návrh změny
(nových) opoe Obchodník zveřejni nejméně 2 měsíce přede
dnem účinnosti změny (nových) opoe, a to ve svých obchodních
místech (kancelářích, provozovnách apod.) a na své webavé
adrese www.cez.cz. Zákazník může od Smlouvy odstoupit jako
yyslovení nesouhlasu se změnami nebo novými OPOE v souladu
s ustanovením § Iľa EZ. Neprojevřli Zákazník alespoň 3 dny přede
dnem účinnosti změny písemně vůli odstoupit od Smlouvy, stává se
změna OPOE závazná pro dalšIsm!uvnNztah se Zákazníkem ode
dne její účinnosti.
V případě, ža by nebylo možno uplatnit výše uvedené ustanoveni
EZ zejména z důvodu zrněny legislativy, může Zákazník z důvodu
změny (novelizace) OPOE SmloiNu vypovědět s výpovědní lhůtou
v délce 1 měsíce, která začne plynout dnem doručenlvýpovědi
Cbchodníkovi. Smluvní strany konstatují, že uvedená výpovědní
lhůta je dostatečná k obstaráni pťněni obdobného k předmětu této
Smlouvy od jiného dodavaEeie, V takovémto případě je Zákazník
oprávněn vypovědět Smlowu nejdéle v období do dne Účinnosti
změny OPOE,

3. Smluvní strany se zavazuji, že neposkytnou Smlouvu jako celek
ani její část (která není veřejně známa) ani neveřejné informace,
kter6 se dozvěděli v souvislosti se Smlouvou a jejím plněním (tzv.
důvěrné informace), třetí osobě bez předc:hozího pfsernného
souhlasu druhé Smluvnistrany kromě případu, kdy jim zveřejněni
nebo poskytnutRřetľ osobě určuje příslušný právní předpis nebo
závazné rozhodnutÍ Či jiné závazné opalřeni soudu či jiného orgánu,
Tata povinnost se nevztahuje na poskytování důvěrných informaci
pro účely podnikatelské činnosti a pro marketinkové účely \/ rámci
podnikatelského seskupeni každé ze Smluvních stran a případy
stanQ\/Eíné vd Smlouvě nebo v OPOE.

4. zákazník, ktetý je fyzickou ó$obou, íjdě!u!e při uzavíránÍSm|ouW
Obchodníkovi svobodný souhlas, aby po dobu trvání Smlouvy
a následně tři roky po jejím skončení, pro účely
· zjištěni relevantních potřeb Zákazníka
· nab|'dnutÍ a poskytnuti vhodných obchodních nabídek a benefit-

nich zákaznických programů Obchodníka
· ověřeni zákaznické bonity (ověřeni a hodnoceni platební motáky

prostřednictvím registrů dlužníků),
shrômažd'oval, mcmitoroval, profiíoval, zpracovával, vyhodnocoval,
a to i automatizovaně, a uchovávd osobnl údaje Zákazníka, a to
zejména jméno, příjmení, titul, trvalý po%/mÍsto podnikání, datum
narození, rodné čísdo, čÍslo bankcwnho účtu, údaje z předložených
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a e-ma'lové spojení IP adresu, cookie, údaje o spotřebá ?
a odběmém místě,
výše uvedený souhlas může Zákazník kdykoliv odvolat. Poskytnu
těchto osobních údajů za výše uvedenými účely je smiuvnim Č
požadavkem Obchodníka.
Obchodník je oprávněn zpracovávat výše uvedené C1SCĎňÍ údaje
Zákazníka v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2010/679 [dále jen ,,GDPR"] a zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů [dále jen ,,ZOOÚ'] bez souhlasu
Zákazníka (subjektu údajů), například pokud je zpracováni
nezbytné pro splnění právní povinnosti, pokud jť3 zpracováni
nezbytné pro splnění Smlouvy, jakož i v přIpadech oprávněného
zájmu Obchodníka, tedy i pro účely přímého marketingu
(informačních a produktových kampaní) ObchodMka,
Obchodník je oprávněn zpracovávat osobní údaje Zákazníků
po dobu trvání Smlouvy a následně tři roky po jěµřň skončení,
a to z důvodu oprávněných zájmů Obchodníka.
Osobní údaje může Poskytovatel zÍskat v $oUvislosti s uzavřením
Smlouvy, přímým kontaktem se Zákazníkem nebo případně od
třetích osob. jestliže Obchodník nezíská osobní údaje přímo od
Zákazníka, sdělí Zákazníkcjvi nejpozději do jednoho měsíce zdroj,
ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně informace o tom,
zda údaje pocházejí z veřejně dostupných zd{ojů.
Zákazník může v případech a za podmínek Livťldených v či. 15 až
22 GDPR a ZOOÚ požádat o bezplatný přistup ke svým osobním
údajům, o jejich kopii, opravu nebo výrnaz, popřípadě omezení
zpracování, a vznést námitku proti zpracování, profilováni, jakož
i právu na přenositelnost údajů. Zákazník má také právo podat
stížnost u dozorového orgánu.
Osobní údaja budou pro Obchodníka zpracovávat také
subdodavatelé »oskytujÍGÍ služby obsluhy Zákazníků, a to na
základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v $oU|adlj
s GDPR a ZOOÚ. Kompletní seznam subdodavatelů a zpracovatelů
osobních údajů je zveřejněn na webové stránce www,c2z.cz - při
uzavíránISMouvy bude Obchodníkem na pažádání Zákazníka
poskytnut. i
Obchodník zpracovává osobní údaje Zákazníků manuálně !
i automaticky. Ochrana osobních údajů Zákazníků je technicky i
a organizačně zabezpečena v souladu s GDPR a ZOOú, Za tímto l
účelem Obchodník ustanovd pověřence, který dohližl na dodržováni
GDFR a ZOOÚ a je pro Zákazníky a dozorujĹcÍ orgány kontaktní
osobou pro oblast zpracováni osobních údajů. Kontaktní údaje
na Pověřence jsou uvedeny na webových sžránkách Obchodníka
www.cez.cz. Obchodník má vůči Zákazníkovi a dozoruji'cimu
otgánu oznamovací povinnost v případě porušení zabezpečení
osobních údajů subjektu údajů.

5. Smluvní strany se zavazují přijmout technická a organizační
vnitřní opatřeni k ochraně důvěrných informaci, osobních Udaju
a informací z registru údajů. ,

6. Smluvnistrany se vzájemně zavazuji podávat si včasné a určité
informace o změnách údajů uvedených ve Smlouvě, které nemajl i
vliv na její změny, např. změny identifikačních údajů Smluvní strany,
změny údajů v přlslušné příloze ke Smlouvě Kontaktní osoby nebo
ZasÍ|ac|' adresa; opomenuti nebo neposkytnutitakgvých informaci ,
jde k tíži povinné Smluvní strany, Smluvní strany se dále zavazují

,poskytovat si včas všechny tnformace, které by měly nebo mohly
mít vliv na plríěnÍSm|ouvy.

7. NeuplatnI4i kterákoliv ze Sn¶uvních stran nějaké právo, které pro
ni vypfývá ze Smhuvy neba v souvislosti s ní, nebude to vykládáno '
tak, že se taková SmluvnI strana tohoto práva vzdává či zříká; takové
opomenutí uplatnění nebude rovněž považcjváno za úzus aebo
praktiku protivící se tomuto právu,

8. V případě uzaviránl: změně nebo ukončováníSm|ouvy lze
vlastnoruční podpis zástupce Smluvních strm nahradit faksimili
tohoťo podpisu, obdobně lze postupovat iv případech následného
plsemného styku v rámci plněni SmTouvy, není-li ve Smlouvě či
OPOE stanovano jinak.

9. Pokud je za Zákazníka jakožto zniocnitele při uzavíránínebo l
ukončováMSmIouvy činěn úkůn na základě plné moci, musí být
tato plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem Zákazníka.
Úřbdně ověřený podpis na plné moci Zákazníka jakažto zmocríitele
jt3 téžtřeba, je-li činěn úkon, kterým se ve Smlouvě mění počet
odběrných míst.

10.OPOE nabývají platnosti a účinnusti dna 1. července 2017.
Vydáním těchto OPOE se nemění srnťuvnÍvztahy uzavřené :
do 30. června 2017.

i

V Praze dne 1. července 2017
lČEZ Prodej, a.s. :
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