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OBCHODNÍL

ČEZ Prodej, a.s. Duhova WMS 140 53 Praha 4 | ICC: 27232433 1 Dlú, 0227232433 ] zapsaná v obchodním IČÍSIÍlKU vedenení Mestskyvn SoquH'

v Praze. oddíl B vložka 22531 | (»le heel-ca na Obchod & plynout—11734602 I Číslo registrace U OTE. 714 | bankovní sporem

Komercm banks, a s. | Č učtu; kod banky 7770227/0100 | cezmcez cz | www cez cz l Zákaznlcka llnka EOD 810 820 D
D
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ZAKAzNíK - PODNIKATEL
 

NÁZEV/OBCHODNI FIRMA [Statutárni město Ostrava ]

DIC Iczooa45451 IICO [00845451 I DATUM NAROZENÍ I:I I:I I [R.c. If I I J
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ADRESA MÍSTA PODNIKÁNÍ/SÍDLA (vyplňte pouze pOKud Jste lyzlcka podníkalro osoba)

ULÍCE IProkeéovo náměstí I C. p_ / Č. 0. I8 I PSČ I702 00 I

OBEC [Ostrava I MÍSTNÍ ČÁST I I

ZASTOUPENV ZÁPIS v (CR -

”111.,pf1]n\em,lunkce)—: kde. Oddíl, vložka) J
 

KORESPONDENČNÍ ADRESA

uuce Přemyslovců | a_R/co [224/63 psč I70936 I

OBEC IOstrava I MÍSTNÍ ČÁST IMariénské Hory I

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem Smlouvy le závazek Oochodníka poskytnout Zákazníkovi sdružené služby dodávky plynu [dale len „sdružené služby“), tzn. dodávat Zákazníkovu slednane množstvr

plynu a píevzrt Odpovědnost za odchylku [dam |en „dodávka plynu"] a zajls1i1 d1slnbum plynu do odběrného místa [dale jen „OM“] Zákazníka. a lo v souladu s platným: právníml

předpísy a Všeobecnýmí Obchodnlmr podmnkaml dodavky plynu Obchodník:-1 [dale len VOPDP]. které |sou součastí Smlouvy. a závazek ZákaznÍka odebrat Obchodníkem

dodany plyn do OM a Uhradlt Obchodníkovl řádně a včas dohodnutou platbu za dodávku plynu a dlstribučnr služby v souladu se Smlouvou. Zákazník WSIOVUÍE souhlae aby

chhoumk slcunal :; přislušnym provozovatelem Ulstrlbučni soustavy [dale len „PDS“] smlouvu O dístrlbuct plynu do OM Lákaznlka. Obchodník a Zákazník sjednávagi, že

zanlkern smlouvy O připolonl tato Smlouva nezanika, Dokumenty pro ukončení Smlouvy ;sou k díspozicr na www.cez.cz.

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (dále Ien OM): ADRESA OM

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

„UCE IKl1cperova I c. p. , O. O |so4 I psc I709 oo I

OBEC [Ostrava J MÍSTNÍ ČÁST I

VZT/\ll ŽADATELE K NEMOVITOSTI [Ž] MAJII'EL D NÁJEMNÍK PŘEDPOKLÁDANÁ SPOTŘEBA (v11 zúčtovacífaktura) kWh/rok

VÝROBNÍ OSLO PLVNOMERU I21489732 I HC OM |27ZG70020021744X I

CHARAKTER ODBĚRU DVAŘENI E] TUV E VYTAPENI [] TECHNOLOGIE ČASOVOST ODBĚRU [Z] PRACOVNÍ DEN E so, NF

VYUÍÍTÍ UM D HO? adnnnístratlvní prostory [! R03 ubytovací a stravovacr zařlzcní U R04 vyrobnx prostory E R05 školská a sponovnÍ zařízení

D ROB plodem. 7ah7enl D R07 nemocnicím a léčebná 7aíl2en* D R08 sezónní technologícke Odběry - Zíma

[] R09 sezónní technologické Odběry — leto D R10 kotelny D R11 ostatní drobné odběry (méně než 900 m‘)

sTAvAJÍcÍ OBCHODNÍK I
I

SMLOUVA SE STAVAJICÍM OBCHODNÍKEM JE SJEDNANA NA DOBU E NEURCITOU [] URClTOU DO DATA: I:I CI I::I

VÝPOVÉDNÍ LHL'nA SMLOUVY SE STÁVAJÍCÍM OBCHODNÍKEM I:I měsíců nebo DNÚ před koncem platnosti smlouvy

ZAKAZNÍK PODAL SAM VÝPOVĚÚ STÁVAJÍCÍMU OBCHODNÍKOVL ATO s DATEM UKONČENÍ SMLOUVY K DATU I:I I:I I:I

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY (Cena plynu to pro 5|cdnany produkt le stanovena obchodníkem dle aktuálně platného Ceníku.)

PRODUKT PLYN

LPÚSUB PLAotNí [:I BANKOVNÍ lNKASO; ČÍSLO ÚČIU/ KOD BANKY (povinné vyplmt)_

E VLASTNÍ PODNET

VYSE ZÁLOHY DO PBVNÍHO VYÚČTOVÁNÍ Kč/més.

ZPÚSOB VRÁCENÍ PŘIPADNÉHO PŘEPLATKU

D PUUŽÍTÍM PŘLPLAÍ KU NA ZÁLOHY NA DALŠÍ OBDOBÍ

  PRLUPOKLAUANY ÍERMÍN LAHAJtNÍ OOUAVKY OD ČEZ PRODEJ. a.s.

PŘEVODEM NA VÝŠE UVEDENÝ ÚČET (povinne vyplnil učet výše)

DOPLNKovÉ swžev - ZÁKAZNÍK POŽADUJE UŽITÍ

1:] E1 FKTRONICKY ZAKAZNXCKY UCET CEZ ON-LÍNE

FAKTURY v ELEKTHONICKE PODOBE l] PDF SOUBOR ZASLANY DO ELEKTRONICKEHO ZAKAZNICKEHO ÚČTU ČEZ ON-LINE

{Mme pouze led“ l “"a"“ [] PDF SOUBOR ZASLANÝ NA výše UVtDENÝ EMAIL

PLATNOST A ÚČlNNOST SMLOUVY A JEJÍ zAvÉREčNA wean/mi

1. Smlouva naoyva platnost: cnem DdeISU Zakaznlke'n a nabyvá učmnostl dnem zahájení dodavky plynu Obchodníkern a s1ednáva se na dobu neurčitou

?. Cona plynu a podmínky Užllr produktu se řldí dle aktuálně platneno Cenlku Obchodníka.

Zákaznlk svym podpíscm stvrzuje, že se seznámíl s ceníky obchodníka a VOPDP. tvořrcrrnl přílohu Smlouvy, že Smlouvu uzavřel Jako projev své prave a svobodné vůle

a nikollv vtísnL am za nápadné nevyhodnycn podmínek. Fyzrcké osoby. které Smlouvu uzavírají Iménem lednothyých smluvních stran tímto prohlašují. že jsou plně oprávněny

k platncmu uzavření Smlouvy.

ZA OBCHODNÍKA | ČEZ ProdeL as. ZA ZÁKAZNÍKA l JMENO A PŘÍJMENÍ—:I

; * DATUM A MÍSTO IE [2018 J IOstrava I

_

PODPIS
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JCJJI CC: nu ollllouJ'y uzavřeno IIICZI OocIIoun Kem a Zaaaznikcw _*a
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„Plas rloyluugngu-

\valvlem *_l\t.ír\l,\uin\ suuulavy [sale-; yen „DDS :

uo odběru—eno nebo cfedavaciho mIsza Zakazn ka

nílmk & opravne toto pravo pře . _ na lir—\\ o. \
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"eu ' Vu uzavlena \* r semné lo'má ze 1‘3 uzavřena okamz —

cem \;.rvm Zalzny \\r-L\r:\ mmm plaiby za vyuctovanl dodavky plynu VOPDP

InI pr; vaer nry S n\lcu\vy bez ohledu-nna lormu kterou byly uzavřeny

mow vztan Oo:lw—Jďmka se Zakaznmem se rIdI :awonem C. 39/2012, Cbčansky

mkcww idaln m: Ion „GIZ ; 'yln \I’ODEIT- mon vydavany II souladu *; uslarovennn

' “ 7. Navrh Smlouvy vůol všcun \Uycn mučen; lm \\.ědvnl pauzu v vodové

pip/am- III: C:II:III'I:'1IIIkeII'I Phys va Smlouvu IIIé v. esn \el-cn SDJČasnl ze

suany Žalm:! lnri s \akyrnkolw dodalkan nebo OOC'lyll-ou le zcela vyloučena

Srnluum uzu/óng 'IIeZI Šmluvnmm
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leval plyn, v pí uaoé uzavřen Smlouvy

dlslnbuo plylu a systenove služby [c‘aIc len

mzuye Olzclwocrnkow zaplanl :enu plynu a dal

HUI sIIuIIIsaIII „cn sluzeb slanovenou chnodn-kem v pIIpadé uzavferII' Smlouw
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menu mngcn Ju Udu-_;vncnu/yuh m sla/nlgi lakglzlnka v preuavaomnoh mIsleI’

rmstoch Jenoonulerr \y:n ve Smlouvě.

měrení L**Javc- plynu voe,-Iné vyhodnou-WAW u přodaxunl vy>lcdr<u mé‘em a 06' :h

n dadavw plynu \e zayštovang pňslušnym DDS

E
:

Ě
\

\
n

L a
.

t
l
,

I: < I
.
\
\
c (
_

T
:
.

    

   

   

   

   

 

  

 ’akI'IIII IR sv mmm r3 dmr,Sval opatřen přylnwwa př.

\ y;. nouze. vu, "vu „in \ un*o_.$uar ovum nasla-nku stavu nouze-„

„na ve Svnlcuvé \ PDS a pokud neIsou ve Smlouvě an Řadu

\_\\n\ se IéIIIIIIrI Quan III ml :lczlržování pakynu stanovenycn „DDS
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ECNĚ CE-C

)

anDlx EPCID II/IENKY

"IDAVK‘I" FNN U I.“fx/OPOP)

pro smluvni vztahy uzavřené od 1. 7. 2017

  Ia. ‘Q-qul by ZakazI'IIk nesplwl pownnost podle uslanoaenl Clanku ll.

mcr.. 7 I'IIsm, a} \'OPÚH

d) zaIIslII beznecnosln: slanoard oodavky plynu dle uslancvenv 5

Zakazmk Je Lux/man

a) _7 JúvoclJ prenesení odpovén‘nosh za odchylku na Obslwodmka podle \\slanoven:

Clanku ll. oJ—t. 6 p 5m. 0) VOPDP — s poukazem ma phslušné pravm \:íedpxsy —

neon \\ do ;17ahá\s:mdorlavl<y[:.ynuporllelelc SmI—„uvy po celou dobu y\=,\

I:II ' oslll 'Jlnwern url—mnoho smluvního vztahu s , ným oucllsunlkezn s plynan

nn lla který" by měl byl dodavan plyn do odběrného n\lsla ,I :thémycr \vís'

III\»:Uunélluuvedenycn ve Smlouvě ZakchnIk bere na védunn že pumšer I telo

WWI/Mrs“,I91 Erv, pod‘:alnym 0an „emu I)NInn,sh 29 Smlrmvy, MPH? OI: IavI‘uIe

I‘I‘Iwhwn. a K stjgupgv“ , Smlouvy a veje k zaruku plc! osu odpwédnwl'

za nnnhylkJ \'a '? ndnlka

LII qudvane IIIIICZSIVI \JJEéru \dodavmy) plynu \\;— anlouvé u ULC'IUIJIIIM UchIIcI‘I.

ledaže se s \'\\\\\ nonane \\nak & rnnožslw odběru nebylo sIednanc.

\;) I:III umu—3m plynu podle Smlouvy dodržoval Řáu POE» a LISIAIIII do‘numeII‘Iy

uvedene \ é]. || adsl. ’2 VOPDP

v LIIIpaL'Ie. že Zakaznlk pužaLJuw (Jodav-x'u plynu osvobozenou od daně a plynu

a le d\žnelern nmavnénl k na(:0le IlanI :Isvobo' \Pno m dal—é. lak lak slanovuyn

pnsluSFý pravní DH-JJL. „\nus lulu skutečnou \luložn OL.!ulunlnlkun vérohudnyn'

musobem :ol\u\ťi 7akan‘ k teklo nabyly plyn osvobozeny od daně 7 plynu

nauu Ie'IIO (3331 MM} pm \\m učely nez stanovl příslušny l)ravnl předpls pro Ieho

owohow'v. nhpanné nabude plyn be: dané r Imeho duvodu ln r.ovvnen lenír-

oJeLIIIII'Iy p?) n piIsLISIIéInu sprave dané pnznal a zap/Jam dan anovenou oil ,

nym pravnun předp sem \resp postupoval zpuscbem stanoveným: *“to pravnln-l

piedesemI:

e) v [Jr—pade"- <Jy Za‘n‘azmk pozbude opravném nabyval plyn obozeny oo \Jané

z plynu. pí pacné J:;dc k who změ-né anebo Duce ZakaanKem nebo DílSlUŠHylll

crganern :IIét‘erIa. že toto cpravnéní Zékazmkow nepřlsluší č\ nenřlsluší—

IIII: skuleéncst neprodlcnb pIseIIIrILTI oznarni'. OILIMIIIIKIJVI

l', Zak' odpovídá Obchodním—\\ za Iakekol-v ’LJSeIV‘ po: mos” stanové

nravnum přenolsy v souvslosll s nabyllrn a IIiIl-I'ITI plynu :svoouzcnullu UL} daní:

Zakazmk unra\j\ ODCMJJÚI'A \ studu \'ZFTKIOU [axaynyomn oorusemm př sluš—

III-ha U!rIVhIEVD wedp. su upravulmlnu {III-"WI: [JC-V nnosn v ':UUVlSlOšx S (lJdavl-ou

plynu a nemlormovan In Docřodmka :) DDZDY'J I cbo změně opravném nabyla.

plyn usvuuozcny u: dané.

uhradu Gbchodnlkoyl uaušallzovare naklady quena SI": zasnanzm výzev. upo

mInek apod, ke splnění pownnosla Zakazmka vyplyvayocr ze Smlouvu naklady

spolene se zahagenlm přerušem, přerušením obnovením nebo ukončenlm

dodávky plynu v přlpaoecn dle usIcIIIoveIII CI. llI. VOPDP ljale lon „,Úals\\\akla\1y“l„

I: ole pIaIneho CenIk_Ism1uvnI‘cII pokut a speCIalnich sluieb. slanovenero

Obchodr‘merfl pFI \ellrn Smlouvy zakaznm polwzuIe 2c bl) s IImII; CBHIKL’IV‘

seznamu a akceptu;e „a),

powwow: Luk, aby \\ld po malou uuu-_; IrvéIIII Smlouvy umu/nana doJavka

plynu ODch:dnKEF \\ soulaou se Smlouvou a zeImena v rozsahu sIejnaI‘ew

gSmlouuc a ;;kud ty dušlok akcáolw lakl IckI; :I "may ohledně

pnpoIen' ZakaZI Ika k 0.5IIIDucnI nebo DIeIosove sou nve'l,„ zavazue se k vyzvé

Obchodním u: nene v dobe Irvarn‘ Smlouw oo \ednohu Iydne uu telo výzvy

uzavrll dodatek ke Srnluuve. kterymi doIde II lakcvé J\Jravé Smlouvy v návaznosn

na nastalo zmeny kzera umožm comm realezaCI dodavek plynu v seuladu se

Smlouvou Pro vylcmóem všech pochybnosh se slanovl. že \'akllckou změnou

]SDU cnaoany zmeny lechnlckeno razu„ n\kollv změny a<o|nostl ktere mohou

mII vllv ra poměr hodnot vzágemnych plném ve smyslu uslanovení 5 1765 02.

mm r:mlIII/m many mam na some ninIImaII' nnhn7nm3| 7mňnv nknlnor-‘I

T‘Ga EZ.
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. PREHUSENI A UKONCENI DOD/\VKY PLYNU. ODSTOUPENI

OD SMLOUVY. UKONCENI SMLOUVY

')  

    

  nix má pravo při> nebo ukon dodavku plynu ?akarnmow podle

svem 5 SI EZ př neuorávnénem odberu podle us'anovem 57' EZ lda'le \en

A l ‘ Ílbsnojnm ma Half: pravo \\rfsrušl \\prm awn: \! "l:fžavku plynu Ynmzmk \n

or zámku Sm ouvy

Zakaznin bere na vědom že Dřerušení nebo ulcnčenl oodávky p ynu plov je

při: \šny' PLUS na zadost ODCHDGmKa a ze naklady ra nřerušem nem ukon\.en\

dodávky plynu hradí Záaaznlx.

Př: oprávn-ener— přerušen? nebo ukončení dodávky plynu (\le uglannvem Clanku Ill

VOP03 nevzniká Zakazmkow právo na náhradu šmdy a ušlého Z\sku. Přerušem

nebo ukončení dodavky plynJ z ouvoju NO muže byl provedeno pa Jens zIsétéII.

nebude—h se záaaznlkem dáhonnum Imak. Ohcnodnk oznarni prerušen nebo

ukončenl dodavky plynu ořsluénemu DDS.

Obchodník ie opravném odsťoupn od Smlouvy \\ ohpadé

al nonga’nr-WTI porušeru (VII/Inna". VyplyVaHCI ze Sml:uy'y 79 many Zaka7rnm

LI) Ae—IIZa‘Kazmk v \Jrozllenl se zaIJI\acenlm an.: LIeneZemu LavakJ ;“

než zavmku vyplyvajl') ":) 7e STE.)uvv TEMP. ma? IA (lrnl {III (Jiruš I'II vyzw MW)

\\\\r\\<y) :( zaplacenl nebo

:) \C—ll aale nez _ dm 2 duvodu neac\nn:=(\ nemo nPnlném pownros'l Zakgmwa Dis-III-

éara dodávka plynu dle úl. lll. udal 1 VDPJP vety vanI nebo lrřll dele než 30 dnu

prerušena dodavka plynu ze slrany DDS 2 dumuu neopravnénena narušen; nlyru

nebo z dúvuJu „nana porušen pov nnoaah deam K4 vam Obcnadnikov (:I PBS.

_;lsloupení II: uCIIInéOone dne uvedeného v plsenlnéfn oznamení *_Jocnodml a

O odslzupeni Zakazr‘IKOVI, ne. však onve nez v clen doruCenl oznamení o ooslmocm

Zamznmow. Ubunodnik oznavm OdSlOUDenI od Smlouvy př'leŠnénlu PUB.

$55leng ougnodmkow vankne právo Josioupn od Smlouvy. \na současné prava

31320an \ "(1"an šrnlnuw 9 sdružených služ :II dndavky plynu nebo má smlouvy

) \Jufj' ce plynu km :III uzavřel se Zakazmkem. oskud 5e vyblow'é nedzzhodh IIIIsI‘n

Dndahné plan ža nokun Obcncdmlvw vrmkne právo onslnuprl od Ilne smlowy

u )LílLlŽťl \yuh gluzoácn dodavky plyn-_. nebo I ne smlouvy o dodavce plyI’u. lnmoJ

uzavřel se ?akaýrukem ma rovněž nra'vo ndnloum od Smlouvy
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straw Zakaznka

    

   

' „ cuá CIT"

. „ením 231012,. :a-zlury id dcdaxm Ulyvu

u try Gr, „lyru S'ltluvn pnkuly vyuítovarvenu duh:

‘ _)LÍy. rrdkluuu spojeny/cn s upurrrrnarrrrn „zavalen-ím prurušenr

pícruserm , zdyralůnrrn Unruwm r 0 > ukonccnírn dgdavky plynu

hr rnruěrmí povrnnmtr, ktere re ako podstatné porušení povrnnostr zwašl

spegrlrkovane vr: Srnlou ' nebo

povrnrroštr v lfcl rož důsledku vznrkne Uhr—„no:lníkovr Škoda.

53:1;kjvílrvaí:lCeler—ei

  

  

 

    

  

 

  

 

   

  

  

1: poméem

tw Srrrluuw zc: straw chnocníka. za pcuslrx’ lu poruserlr

am Obdmjnka se povazuíu zclmena

ínravkr, r:.ynu 7 :*rlvrztlu nn alrnnc
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a.

Zr

_en rn sp.;rtr en.; . :1 Zaxazrmm. imam

we íupnm 'e; k zaplacerr

ktere je aka poustatne poru-sem pox/Hyman :vlaSt specrlrko-

3)

rp', od Srrl-louvy lake \ smladu SŠ lla EZ v případech uvede.—

rrrs'alnoverr cl. >< odst. 2 a 3 VOP‘DF’. rak; wsl: em nesou"|asu se zmenarnl

“ \'OPDP nebo 5-3 Lnrórmrnr (Deníku ár Cerrku smlJvnzcn paul a specral-

, _ , _zakaznrk am ojztoupem on mlowy lake př Šnemu PGS

lva—“l 7P 7;” {1711 K vr \:rrrk F; pravo vflsnrmm nil Šmlnuvyx má sfrtrčafaně právo 4)

ernlntMy * wrumnycn služba “.ll dodaj y r'lynu re me smlTuN

“vb-:1 :; ljrrol'rzdníkern Dckuj se vyslovne n.

rn doda/ny plynu Helm J nr.- E.r'nlc.ux»,r :) ucdayce plynu klamu

Law-:1 \
MŠ pravo odstouprl od ( rnlouvy.

;

V hlrl pil“ 7r- tr, rrúpvlo nl: rrnlalrrr'. vyše uvedli,-r ler ler—overrr FZ zamení-, 7 d' ,—

llll rn . .oslatrvv rn Za<a7rí:k 7 m 'rdu popsany/ch v :1. X, orlst. 2 a 3 V032.L7

Smlouvu rád typovedn lnírtou v délce 3 měs—ce, ktera začne plynou:

orlem ucrucen wpoyecí Obcl'rodnrkovr. V lakovenrto přípaoé ye Zákazrwk :pravn-‘en

typcvédáí Smlouvu pouze v obdob do l rn po učrnncstr novelrzovanyclr, rové

vydal—yd? \J'C‘PL‘P arrlebo Cenrku S HMO trkchenrrn Smloru y není spolena “zadna

:vlaětní pour—nosL sankce an naklad Smluvn strany shodne koveraluyr :s- smluve

"mdm UODd ,e doetuzmna k obetarana plrrérrí obdobném k preJrnelu leiu

dooavatele

T . away"? c1" ossloupt. ELM vydano rczrro'lmt

um strany r“

;un \ :rrír' n' : dummy—L ma;

”H u oznamení o pdstoupen druhe Smluvn- eraré nu

;verryr'r v lnrnt_ ryzrran—„er'r r “52o_;r1erlr(.cl árr'luuvy must byl v :“„ulazlu :. píraluše

Wm Lumen; píle mísy“ slul! »Snrluvrrí arena ;znarnr Urjsluvugl'll ou smlouvy

lr' :lusrír; *;DS

3: JE; Zaňaznra Spot" ale arrlrku se na Smlouvu ustanovenrš lBll až 1840 OZ kdy

mu r: opravnén u_lgtouprt od Smlouvy v SOUlEdU s usíancvenrm g l829 02 ve

"m: .:. an? od Zalldfní cloaav'ny plynu. Sro př pad. "ze EZ stanoví opravném odstou— é]

m; whine. mum se. pmr odstoupení

Mm», r"'

:d Smlouvy pírSlušna ustanovení tz,

prd prsemne Portu; Je! Č.!nl Zekaznrk (fiery ye spác—

.tříln awn prostiedm kornun kace na delku ret:

G'llkal'll f_lpinodnka. pak nus“ Dyt uclrepe prostredv

žlluslr marruv: prOvané—cr pram. predprs OZ. Formulař

'J 33020 v obchodu :n místech (lakazmckycn

íSrnluvr lr'Jlr y_rnrlneru apud.) a na webove Shana: 7—

27 a} Udsmupcriw e ucrrrnc we!“ flow-:01“ uscmného

Smluvní Str; * woo Luz-doyen? drrerr

uuu 71rll\íl \ poru—vrclogtr se :'vyšvrn-m “Dny 7:1

rlr mad“. plynu n/no onto VOPDP cdsťupulící Zakazn k oznámí odstou-

new. “Fl šrnlonvy príšlrlšllcmtr PDF). 771:! upenim od Smlouvy nezanrká Zákaznrkoyr

pov nnos' unrqdrr mm. ra p? pmkmuta pln

lJ' J

pig

  

      

  

 

  

trel Smlouvu pr

:rry obu/klíš— „DVU I»

  

 

   

larluvorrynr  
Tak

   

  
   

dknlrv Smluvní Strand

;e a pocrná plynou! prvn'r' r_llrc'rr

HašlPťlunC'hO po doruoonr p temno wpov _ druhe Smluvrr

?l. k Women: Smlouvy vypovedí ze S'rany zakaznika 2a ubelern zmeny

1 konal—„rano vydělovala rodném

selníku na meno W zařízení l'zv

ny dodavatele „re

ctovat dodavku ply-

. odpéru a daka zyršlenym DDS

% 1'3l'rodo_, Slnl-lvnron s‘ran. a lo zorn—&

Zákazník nnlwr že I'm: rrye odber plyn-„ v otl' érnem mstě:

_ . . převonu nernovr r—ztr apozl. Oh ink e opravném

„\ler'nmA uzavřrl „135mm 0 ukon rr Smrt vy„ zejmena v swam. Kdy Opcfodn-V B

uv dur: DÚ'WQÚBVKI Za<a7nrken re ?a-mnrk douust l podstatného porušem

swam-y,

EWH; uvcl uzavřena na Jubu neurr'. (cu, nr'

* “ wpuvůrlúl Vyoovéunr (mbar :rn" 3

kalmdqfnmn rrec.

 

rné

    

šlrczrlp 73;     

  

    

   

\, nlvnrr konlrrrln'

lu nemozne. 8'

.;)Jnrkorr T'rrr Hey:

w 'akr: du npužln : .dv: hod

1:6- byl ukoncona ram Wáwra
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'rlrlvrfrlu 3P

     

„. Íšll'rthlZHl D 'č'r, »/Yl.JCl ClV/le. ZALOH'V A PLATEBNI PODMINKY

 

.)e'rn zu ouavku plynu ,:

al Cena :a plyn se stanovule benikcrrr Zbcnozlníka [Gale yen

čer-.r odberu slezlnaneno ve Smlouvě *r dla sku'eónéno odběru plynu Zakaznrkern

„'a tjrřcjgnrrgr ;)"r'ltmí podle _Pruuuk a :o včetně daně z plynu, “Jané z prrdans

mus dalsích dam a t;;pld'rků :;tanoverryclr píljlušnyml Dravnrrnr

a: rou-“vr Ubunudrrmcnl nabízena Oodavka plynu d 'Jalš w

_ Dl ve lormé gl :ruzrglr stanovenvcn

lení na ;uunbtlrvu Pruduaove rally. z: kterym s

nesplruye {mummy mo nr.-

tDr'erlw'wi- rafty stanovene (“Iníonrlníkern, Produkty

(Prouuktove rauy) odpowda;r pud, mu women'vu nragramr; dona-vek plyn.

Ha íaklo

.Cenrk' 1 podle cnaraw

  

  a. ..).-
.4,

    

 

  

  

 

  

m: odm—ma musk). Zmena Produktu (Produkte—re fany) ye možna maxrlnallíé

 

   

     

   

 

strany ve Smlouvě yrnak. E

spec l:
ena v new.“ Cpcnoonrv. sr

vypramye flaw v prípade Zakmnlkřva ne

ne' r'JroTluktu Prnrluklove rady; lodnootranne Za-omrkm zrpšgrrrt Pradu/J.
  

Produklnyau fanny. a to zpravrctla na základn Produkt pí SL,an :ronukzc & rack

„nak nel obsahu:—3 mum‘s: F‘rudukk, Obu'wdmtk vscw Áakazrrrkurn, <:cií nmrr

s Obchodnkem uzavřenou Smlouvu a nemali zvušen Produkt rProduktovzu ladu)

prríadí Produklovou řadu (Lennon

b] Pokud re Smlcuva Smlouvou o sdruženycn sl: ach, le Zakaznr-r povrnen plant

Obchylnrkcvl | ceny za drstrrbučnr služby stanovené oenovyrn rozhodnutím ERU.

Těmito cenarnr ]SO'J zeymena cena drstrbuce plynu a cena za služby operátora

trnu které Jsou star loveny ERÚ lake ceny pevne a Smluvní strany sr nemoho_r

dopadnou tyto ceny 0‘ cenového roznnrlnrlr PRU. Sazby dxstrrbuč

chm-h I lakem—„ma g. nícřnr'rrm typu C: With ídair typovon—u clragrarnu íjnavky

plynu Very udbórrrernu mzslu _ kaznrka undélu,e ;,r' VHS-”‘1‘ PDS ! su rlagu 5 EZ

a lqřrsl vrlr „mr nn Died 'whléékJJ t. .L D ' _ Plano!

yrrern ve zrren puzceyáre „precpoín

„, :lrrrk má pra—.o zpoplal'rrt vyprane šlurny ltastkzzu ale platnem Centru

smluvn ;n pokut (r gpezralnícrw služeb). Uzavřel—rm Smouvy ma
m», mmmw.

Zu se :“ pšatrryrrr Cerííkcrn srnluvnrjl pokut d sucuaimcr služeb beznarrrrl, Ze Je

lllu Slozurnrtulny a akcLL-‘ulc Je),

Vyučtnvárr dodavky plynu a mstnbquCh služeb bude provadeno Obchodnrkenr

7akaznrkovr v cenach nlaln—ycr v dané dodávky plynu mlnllTlall'lČ ,eclrrcu za kalen-

dařnr rok |clale JG „.erther amour}, a to vystavením danny/eno dokladu lpalc [en

„Faktura/v“ ] & naležrloslrnl podle přlilušnych právních UÝCCÍLASU Dnem uskulpúnunr

zdanrlelrre-rp plnění re den zušlení Skuieúne spotřeby,

' \ (lnrk sr r/vnramg? oprávnění :asrlat Fakturu/y 7ÁK87'7lKO/r neprodleně. ron

'on vystaveni elektrnn "' y na re-marlovou RLÍÍGS'I uvemnnu v, Smlouva,

'u uvedenou vr; Smlouva Fakturary le, ;sou splalnay u

r- vystavur r nr.—Lu dur splalncsn v nr, llrcn „rvef eny

a den dnem L'Cždíllsrn'r a není-!, duhrldrruto vr: Srnlwvé „'t-ak,

\_r p_rbénu Zuitovacrnn obdchr plan .,akazník Ohr—„nonnrkov nravrdelrre ?alolry Wig

pocet a splatnost 7alnr lsoJ stanoveny v _Plalennrm kn dní nebo ro7prsr3rn 7aloh

ktery Obsnocrrw preoloz tooesle; Zakazmkovr o; uzavren Smlouvy a dale pro oalsr

Zúčluvací obdobi společně s Fakturou za piedcrrczr Zuůrovaur ubdobr,

Vyše, počet a splatnost záloh re Obchodnkern stanovena prrmérené podle spotřeby

za předchozí Zuůtovaci období, nejvyše však v rozsahu důvodné píeďpokladane—

ho odběru plynu Zakaznlkenr v nasleouzlcšm Zučlovac rn oboooí la lelr war/řena

Smlouva ;) sdruzenych službách, KIM » cane Zi! crslrrpucm službyl. Obchodník rc

Dpravnón & ohledem na rnnolslvl odebrra' eno plynu \; uubtšrrrorn rrrrstč v prubúrru

Zuůlovaclw období změny cen nebo pr opakmanem nedodržoval smluve-

neno zpúsc u placen zav :er Zakazn «em nlénrl vyš rte! a splatnost zalon

rpozadovat Ú'Tl'cldu záloh tan „ ROE: nebyly mozr Smluvnrn'rr straramr s). 'n' “y

ríuvyn—r Platebnrrn <alencaíem nebo rozplsen'r :alnh. a to | v pru Ent, Zu vacrno

obo-obr LvŽOy vém platr pravrdlo pnzpusocen vyse zalon přrrn- (:er spotřebě plynu

ra nredclrozr srotrnalelre nhdoc a ohleou na rozsah ol'rvodne predpokladarmnr

odberu plynu). Taplacer-c 7alohyy príslrršrpr“ Zúčtovar; rn Omani budou započteny

vr: rakufe/vac" za pr'rslusne Zuclovacr ntwdcbr

Prípadny přeplatek Faktury muže Obchodník započítat na unraou zalon v nasledu .

mm Zúčtovacrm období nebo na uhracu dlužnycn pohledavek za Zakazmkem

Usiaun případné plalby podle Smlowy (např alum Dummy. namady Škody LHO-(V

: prodlerr další naklady. nahradyj jGOU splatne na vyzvu k much unrade ooklao

o zaplacem d: w nakladu |e Obchodník povrnen vystavrr na 251.er Zakaznrka

po te,-ron unradé. Mohou být take vyuólova'ny samostarrrouyýrní 'akturouramr p

=.pilu s Fakturpu/arnr pí: vyúčtování dodávky plynu Samcslatrra/é Faktura, y 163154? :

splatná/e palnacly den ode urre vystavení íaklury nebo ”Jew splatností v nr anm-w

H?“ lento clen dnem lZTTZCle|Slrn nabude-Ir dohodnuto ,rrnak.

Všechny plat: podle Smlouvy se provadr na bankovní uCet Obchodním zpusobem

dohodnrrtym ve Smlouvě: Zakaznrk Je povrnen označrl p'albu aprávnyrn var abrlnrm

symbolerr urůenym obchodnkem črslo nótu Obchodnška a varrahrlm syrn'ml lsou

uvedeny v přislučnn/ych Faktura/mch nebo Pla'ehr—rrn kalpndař neho rnzplsu zelí-lh.

všechny platby sc provaden v korunách Ceskych, nem-lí ve Smlouvě nodwrlo

;rrlak Naklazlv Spore,-ne s unraduu závazku podle Smlouvy (např. bankovní poplalrtv

usétovm poplatky) nese každe Smluvní strana sama.

Ve Smlouvě lze dolrodnnut zejmena nasledulro způsoby Dla.:

a) T’hme Inkaso z bankovního účtu Zakaznzk u svého pené7nrlror'rš1avu : edna

souhlas s ínkas ' bankovrrno uctu Obcvoclnr'ka Díldllfšl k unrane

veŠkL—nysh plateb rcalrzuye Opcnodnk.

bl Vlaslnr podnět Zakdznlk hradí veškere platby Obzhwnrkovr z vlastnrn: Dod-

néí - Zpusobel'x ktery lnu rleilépe vyhovuje napr. složenrm že.—Aky na učet

Obzhodníka beznolovostnrrn prevodem (,ednorázovy DflRaZ„ trvaly pírkaz) ze

sv'no Bankovního učtu. prostřednrctvrm poštovní poukazky rypr, A Oucnodnlk

vSa< na úhradu platby Zakaznrkovr poukázky nezasrlá

Cl SPD pouze pro unraclu zalonl Zakaznrk on; platby záloh slední; u provozmatele

poštovních služeb Sdruzene rnkaso plateb ooyvatelstva. . Akaznlk hrani zalzny nip.

plazehníno dokladu SIPO. ktery msíla provonvatel poštovních SlllZGD

Pří vyučtovanr dodávky plynu le Dbclrodnrk opravnén převáděl do Gaššrho

Zučtovacm: 50:01 přeplatk'y nebo nedoplalky Převoz těchto Cas'ek Je pawn-3n

Obchodník oznarnrt Zákaznrkoví NE: -h ve Srnlnuvé 1:1r10dn,nr>_ rak a přroacne—

»l poslezln' den splatností na den pracovrr'no valna n no prasavnmo ki :1.. pak „»

dnem splatností negblržší naslpcuyíCr prazovní den. ola'ba Zakaznrka se povalur—

La splnonuu, lL—I řadně rocntrlrkuvana íoznaóena spravnym varrzlbrlrrínr Synth;

lem) a pr'rpserr'a v předepsané WŠl na příslušny Ddl'KOVlll tObclrndnma. Jelr

platba hrazena na zakladé dokurrrenlu Obcnpan'ka opatřeného Šarovy/rn kodem

proslřeonrctvrrrí platebním ermrrtalu společností. které mali s Obchodnrkern o tom!?

zpusobu uhrady plateb uiavřenou smlouvu. por/azure se platba za splnénau oken—::

Kem. kdy Zakaznm opdr'zr proslřednrctvrnr '.ermrrralu potvrzení :. proveden? plaíby.

Změny bankovního/ch účtu/ú lsau Smluvní strany povrnny bez ztylečnenu :dklauu

p semné orrwnrt druhe Smluvnr straně;

SmlJvnr $trdny s;ecnava,r, "ze přrpadne neroenlr'rkcvane platby poskytnut

Zakazrwem na bankovní ujet Ober—odnrka rep; | preplatky maze Om'noumk

DCCISK na Kleroukulr svoyr punludavku za Zahaů'llkCl':1,íllo dle uvaňvn: Sum

led in, Zakaznrk predem určí. na )aky uCel 1e platba určena Nepřeyede-lr on;—mu. lk
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V Praze dne l. Cewence 2017

CEZ Prado, a s.



Doplnění smlouvy ČEZ, a.s. ze dne 09.05.2018

(tytu povinné údaje odmítnul Dodavatel zapracovat do smlouvy)

Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcich (obecni

Zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského

obvodu Mariánské Hory a Hulváky na 81. schůzi konané dne 02.05.2018 pod usn.

Č.. 2787/RMOb—MH/1418/81.

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky sděluje, že tato smlouva

bude ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zákona

Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) § 2 odst. 1, registrovaná v registru smluv,

jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky.

Smlouva byla registrovaná MV dne 10.05.2018, účinnost nastala 10.05.2018 — viz doklad

o registrací


