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ČÍSLO SMLOUVY OBCHODNÍKA: 1200236937
ČÍSLO SMLOUVY ZÁKAZNÍKA:

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají ,,Smluvní strany"

,,OBCHODNÍK"
obchodní firma: ČEZ prodej, a.s.
sídlo: Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53,
IČO: 272 32 433
DIČ: CZ27232433
zapsanávobchodním rejstříku vedenémMěstským soudem vPraze, oddíl B, vložka22581
licence na obchod s plynem: 241734602
registrace OTE: 714
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo úČtu/kód banky: 5550247/0100
zastoupená: Radek Kaňák, manažer prodeje
[dále jen ,,Obchodník"]

A

má
máms
=S

C7

,,ZÁKAZNÍK"
obchodní firma/název: Základní Škola generála Zdeňka Škarvady, Ostrava Poruba, příspěvková organizace
býdliŠtě/sídlo: Porubská 831 /10, 708 00 Ostrava
lCO: 62348299
DIČ: CZ62348299
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu/kÓd banky: 3640529379/0800
zastoupeníljednající za Zákazníka: Mgr. MilenaWalderová, ředitelka

[dále jen ,,Zákazník"]

tuto

SMLOUVU O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU
[dále jen ,,Smlouva"]

l. Úvodní ustanoveníSmlouva o sdružených službách dodávky plynu se uzavírá podle ustanovení § 72 odst. 2 zák. č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů [dále jen ,,EZ"] a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník [dále jen ,,OZ"], v režimu přenesení
odpovědnosti za odchylku na Obchodníka. Zákazník vyslovuje souhlas, aby Obchodník sjednal s příslušným
provozovatelemdistribuČnísoustavysmlouvu o distribuci plynu do odběrnéhomísta Zákazníka [dále jen ,,OM"].

ll. Předmět Smlouvy
1. Předmětem Smlouvy je závazek Obchodníka poskytnout Zákazníkovi sdružené služby dodávky plynu [dále jen

,,sdružené služby"], tzn. dodávat Zákazníkovi sjednané mnoŽství zemního plynu a převzít odpovědnost
za odchylku [dále jen ,,dodávka plynu"] a zajistit uskladnění plynu, přepravu a distribuci plynu do OM
Zákazníka.

2. Zákazník se zavazuje odebrat sjednané množství plynu v OM podle podmínek této Smlouvy a uhradit
Obchodníkovi řádně a včas dohodnutou cenu za dodávku plynu, uskladnění plynu a regulovanou cenu
za distribuci a za přepravu.

3. Dodávka plynu a distribuce plynu se uskutečňuje z distribuČní sítě příslušného provozovatele distribuční
soustavy [dále jen ,,POS"] podle ,,Smlouvy d připojení", kterou Zákazník uzavřel s POS, a v souladu s platnými
Pravidly provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství a s Řádem provozovatele přepravní
soustavy a Řádem provozovatele distribuční soustavy, k jehož zařízení je odběrné místo Zákazníkapřipojeno
(dále jen ,,Řád POS"), na které se tímto jako na vzájemně závazné pro obě smluvní strany odkazuje.
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4. Přílohou Smlouvy jsou Obchodní podmínky dodávky plynu [dále jen ,,OPO"]; v O PO jsou podrobněji upravena
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran. OPO tvoří, stejně jako další přílohy uvedené v této Smlouvě,
souČást této Smlouvy. Ujednání ve Smlouvě mají před ustanoveními OPO přednost, pokud jsou s nimi
v rozporu. V případě změn OPO se vzájemné vztahy smluvních stran řídí OPO platnými ke dni řešení těchto
vztahů.

Ill. Specifikace odběrného místa
Specifikace OM (odběrných míst) Zákazníka je uvedena v připojené Příloze k této Smlouvě - ,,Specifikace
odběrných míst, Časová a technická specifikace plnění".

Podmínky a způsob měření jsou předmětem smlouvy o připojení, uzavřené mezi Zákazníkem a POS.

Požadavek na změnu výše denní rezervované distribuční kapacity (dále jen ,,OK"), popř. sjednání měsíční nebo
klouzavé distribuční kapacity na OM, zašle Zákazník formou písemného oznámení (elektronický zaslaného)
Obchodníkovi nejpozději do 12:00 hodin pracovního dne předcházejícího poslednímu dni pro podání žádosti
o změnu OK u POS dle platných právních předpisů. Obchodník je oprávněn odmítnout novou hodnotu OK
navrženou Zákazníkem, popř. sjednání měsíční nebo klouzavé distribuční kapacity, jsou ii tyto v rozporu s uzavřenou
Smlouvou o připojení OM, podmínkami POS, EZ, prováděcími předpisy k EZ, popř. příslušnými cenovými
rozhodnutími. V takovém případě platí nadále naposledy sjednané hodnoty OK.

lV. Časová a technická specifikaceplnění
1. Seznam OM Zákazníka, do kterých dodává Obchodník Zákazníkovi plyn a za která přebírá odpovědnost ·

za odchylku, je uveden v Článku Ill. Smlouvy (popř. Příloze k této Smlouvě - ,,Specifikace odběrných míst,
Časová a technická specifikace plnění").

2. Sjednané množství plynu pro příslušná období kalendářního roku v MWh (dále také ACQ) je uvedeno v článku
lV. odst. 4 Smlouvy. Sjednaná kapacita je maximální denní dodané množství plynu v m' Obchodníkem
Zákazníkovi v plynárenském dni (dále také DCQnax) a její výše je uvedena v Článku Ill. písm. f) Smlouvy (popř.
Příloze k této Smlouvě - ,,Specifikace odběrných míst, Časová a technická specifikace plnění").

3. Dodaný plyn splňuje podmínky jakosti plynu v souladu s Řádem POS platné ke dni dodání plynu. výpočet
dodaného množství energie v kWh se provede jako součin spalného tepla a objemu dodaného plynu v m'
přepočteného na vztažné podmínky podle technických předpisŮ ve znění platném ke dni dodání plynu
(aktuálně TPG 901 01 Technická pravidla pro přepočet dodávek plynu na energetické jednotky, který jako
vztažné podminky uvádí: teplota plynu 1 5 "C, absolutnítlak plynu 101 ,325 kPa a relativnívlhkostplynu j=0).

4. Základní Udaje dodávky plynu:
Celkové sjednané množství plynu pro více OM na období dodávky a rozdělení do měsíců je uvedeno
v připojené Příloze k této Smlouvě - ,,Specifikace odběrných míst, časová a technická specifikace plnění".

Sjednané množství plynu je platné po celou dobu trvání Smlouvy a Zákazník je povinen odebrat sjednané
množství uvedené v článku lV. odst. 4 Smlouvy.

V. Cena za sdruženou službu dodávky plynu
1. Cena za sdruženou službu dodávky plynu se skládá z ceny za sluŽby obchodu, ceny distribuce a ceny

za služby operátora trhu.
2. Cena za distribuci a za služby operátora trhu je regulovaná. Veškeré platby za distribuci, vČetně platby

za překročení rezervované distribuční kapacity, vycházejí z cen a principů výpočtu dle platného cenového
rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (dále jen ERÚ).

3. Cena za služby obchodu je Obchodníkem stanovena jako fixní cena za odebrané množství. V ceně za služby
obchodu je zahrnuta cena za komoditu, strukturování, přepravu, a zajištění služeb obchodu.

4. Cena za služby obchodu se sjednává takto:

ElC (OM) OBDOBÍ ACQ (MWh) Cena za služby obchodu(Kč/MWh)
27ZG7OOZ0021034R 11. 5. 2018 - 31. 12. 2018 0,01 565,00
27ZG7OOZ0021035P 11. 5. 2018 - 31. 12. 2018 12,55 565,00

5. Uvedené ceny jsou stanoveny bez daně z přidané hodnoty a bez daně ze zemního plynu. Daň z přidané
hodnoty a daň ze zemního plynu bude k uvedeným cenám připočtena dle platných právních předpisů.
Vpřípaděže Zákazníkpožadujedodávku plynuosvobozenou od daně z plynu a jedržitelem oprávnění knabytí
plynu osvobozeného od daně tak, jak stanovuje příslušný právní předpis, musí tuto skutečnost doložit
věrohodným způsobem Obchodníkovi. Pokud Zákazník takto nabytý plyn osvobozený od daně z plynu nebo
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jeho část užívá pro jiné účely, než stanoví příslušný právní předpis pro jeho osvobození, případně nabude plyn
bez daně z jiného důvodu, je povinen takto odebraný plyn přísluŠnému správci daně přiznat a zaplatit daň
stanovenou příslušným právním předpisem (resp. postupovat způsobem stanoveným tímto právním předpisem.

6. V případě, že bude ERÚ regulovat cenu plynu pro zákazníkyvesmyslu EZ vevšechjejích složkách, bude cena
plynu stanovena Obchodníkem v návaznosti na příslušné cenové rozhodnutí ERU.

VI. Fakturační a platební podmínky
1. VyúČtování dodávky plynu a distribuce plynu bude prováděno Obchodníkem Zákazníkovi nejméně jednou

za rok (dále jen ,,Zúčtovací období"), a to vystavením daňového dokladu (dále jen ,,Faktura") s náležitostmi
podle příslušných právních předpisů. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den zjištění skuteČné spotřeby.

2. Fakturu Obchodník předloží (odeŠle) Zákazníkovi neprodleně po vystavení na sjednanou zasílací adresu
dle Smlouvy. Faktura je splatná v den splatnosti v ní uvedený.

3. V průběhu Zúčtovacího období platí Zákazník Obchodníkovi pravidelné zálohy; výše, poČet a splatnost záloh
jsou stanoveny v platebním kalendáři (rozpisu záloh), který Obchodník předloží (zašle) Zákazníkovi při uzavření
Smlouvy a dále pro další Zúčtovací období společně s Fakturou; výše, počet a splatnost záloh je stanovena
Obchodníkem. Obchodník je oprávněn měnitvýši, počet a splatnost zálohi požadovat úhradu záloh tam, kde
nebyly mezi ÚČastníky sjednány, novým platebním kalendářem, a to i v průběhu Zúčtovacího období;
zaplacené zálohy v příslušném Zúčtovacím období budou započteny ve Faktuře. případný přeplatek Faktury
může Obchodník započítat na úhradu záloh v následujícím Zúčtovacím období.

4. VŠechny platby podle Smlouvy se provádí bezhotovostně na účet Obchodníka způsobem dohodnutým
ve Smlouvě; číslo účtu a variabilní symbol jsou uvedeny v příslušné Faktuře nebo platebním kalendáři; všechny
platby se provádějí v měně CZK, není-li dohodnuto ve Smlouvě jinak.

5. Při nedodrženítermínůa lhůtsjednaného způsobu úhrady záloh a Faktura jejich výše jeobchodník oprávněn
účtovat Zákazníkovi úrok z prodleníve výši 0,05 % z dlužnéčástky za každý den prodlení. Zákazníkje povinen
uhradit tuto částku Obchodníkovi na základě vystavené Faktury do 15 dnů od data doručení. Toto ujednání
nezbavuje Obchodníka možnosti uplatnění nároku na náhradu Škody ani práva omezit Či ukončit dodávku
plynu.

6. Pro účely vyúčtování sdružené dodávky plynu, záloh, platebních a fakturaČních podmínek se sjednává:
a) adresa pro zasílání faktur a další Podání (tzv. ,,Zasílací adresa"): Porubská 831 /10, 708 ClO Ostrava
b) Zákazník se zavazuje platit Obchodníkovi zálohové platby (zálohy) za dodávku plynu podle této Smlouvy

ve výši 100 % předpokládané platby za kalendářní měsíc, záloha je rozdělena na 1 splátku se splatností
k 15. dni v příslušném kalendářním měsíci.

b) Zákazník se zavazuje platit Obchodníkovi zálohové platby (zálohy) dle vystaveného platebního kalendáře.
C) formaúhradyfaktur: Vlastnípodnět
d) forma úhradyzáloh: Vlastnípodnět
e) splatnost faktur(-y): 14. den od vystavení dokladu

VII. Zvláštní ujednání
Nejsou Žádná zvláŠtní ujednání

VIII. Vypořádání odchylek skuteČně odebraného a sjednaného mnoŽství plynu, převod odchylky
1. V případě neodebrání sjednaného ročního množství plynu dle ČI. IV odst. 4 Smlouvy, mimo rozsah tolerance

-15 %, je Obchodník oprávněn úČtovat Zákazníkovi přirážku za neodebrané množství mimo toleranci ve výši
30% ceny plynu v příslušném roce, přičemž cena plynu se pro tento účel určí jako násobek množství plynu
neodebraného mimo toleranci a 30 % sjednané ceny za dodaný plyn v Kč/MWh v příslušném kalendářním
roce. Zákazník je povinen tuto přiráŽku za neodebrané mnoŽství uhradit na základě Obchodníkem vystavené
faktury. Uplatnění přirážky za neodebrané množství plynu nezbavuje Obchodníka možnosti požadovat
po Zákazníkovi náhradu prokazatelně vzniklé škody nebo prokazatelných dodatečných nákladů přesahujících
hodnotu přirážky za neodebrané množství. Zákazník je povinen požadovanou přirážku a náhradu vzniklé Škody
nebo dodatečných nákladů uhradit.

2. V případě překročení sjednaného ročního množství plynu dle ČI. lV odst. 4 Smlouvy, mimo rozsah tolerance
+15 %, může Obchodník účtovat Zákazníkovi přirážku za množství mimo toleranci ve výši ceny plynu
v příslušném roce navýšené o 20 %, přičemž přirážka se pro tento účel určí jako násobek mnoŽství plynu
odebraného mimo toleranci a 20% sjednané ceny za dodaný plyn v Kč/MWh v příslušném kalendářním roce.
Zákazník je povinen tuto přirážku za překročení sjednaného množství uhradit na základě vystavené faktury
s vyČíslením výše této přirážky. Uplatnění přirážky za překroČené mnoŽství nezbavuje Obchodníka moŽnosti
poŽadovat po Zákazníkovi náhradu prokazatelně vzniklé škody nebo prokazatelných dodatečných nákladů
přesahujících hodnotu přirážky za překročené množství Zákazník je povinen požadovanou přirážku a náhradu
vzniklé Škody nebo dodatečných nákladů uhradit.

3. Přirážka dle odstavce Č. 1 nebude uplatňována za mnoŽství neodebrané (respektive nedodané) v důsledku
omezení nebo přerušení dodávaného množství plynu při stavech nouze nebo předcházení jejich vzniku
a z důvodů způsobených živelními pohromami.
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4. Obchodník a Zákazník sjednávají, že pro účely Smlouvy se neaplikuje pro odběry MO ČI. VIII. Vypořádání
odchylek skutečně odebraného a sjednaného množství plynu, převod odchylky.

lX. Platnost a účinnostSmlouvy
1. Smlouva nabývá platnosti d nem podpisu smluvními stranami s úČinností na dobu určitou odzahájení dodávky

plynu do ukončení dodávky plynu podle ustanovení ČI. lV. odst. 4 Smlouvy; ustanovení Smlouvy, v nichž
se předpokládá provedení stanovených Činností před výše uvedeným termínem úČinnosti, jsou úČinná dnem
podpisu Smlouvy. Je-li Zákazník spotřebitelem ve smyslu ustanovení OZ, tak Obchodník a Zákazník sjednávají,
že Zákazník v souladu s ustanovením § 1 823 OZ žádá, aby poskytování služeb dle této Smlouvy bylo zahájeno
ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy.

2. Smlouva může být ukončena podle zásad uvedených v OPO.

X. Společná a závěreČná ustanovení
1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména pak EZ a OZ. Smluvní strany souČasně sjednávají

pro řešení sporů z této Smlouvy jako místně příslušný soud příslušný podle místa sídla Obchodníka v době
uzavření této Smlouvy, ledaže je příslušný ERÚ.

2. Obchodník, v rámci respektování jemu příslušející povinnosti dbát rovného přístupu k zákazníkům, a v souladu
s ustanovením § 1740 odst. 3 OZ, předem vylučuje možnost přijetí smluvního návrhu s dodatkem nebo
odchylkou učiněnými Zákazníkem.

3. Změny Smlouvy lze při jmout výhradně písemnou formou a musí být podepsány oprávněnými zástupci
smluvních stran; jakákoliv ústní ujednání o změnách Smlouvy budou považována za právně neplatná
a neúČinná. Návrhy změny Smlouvy zasílá Obchodník Zákazníkovi zpravidla písemně, popřípadě elektronickou
poštou. Písemná forma je nezbytná i pro právní úkony směřující ke zrušení Smlouvy, jakož i ke vzdání
se požadavku na písemnou formu.

4. Pokud by jakýkoliv závazek (povinnost) podle Smlouvy byl nebo by se stal neplatným nebo právně
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních závazků (povinností) podle
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takovýto neplatný nebo právně nevymahatelný závazek
(povinnost) novým, platným a právně vymahatelným závazkem (povinností), jehož předmět bude nejvhodněji
odpovídat předmětu a účelu pŮvodního závazku (povinnosti).

5. Neuplatní-li kterákoliv strana nějaké právo, které pro ni vyplývá z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, nebude
to vykládáno tak, Že se taková strana tohoto práva vzdává či zříká; takové opomenutí uplatnění nebude rovněž
považováno za úzus nebo praktiku protivící se takovému právu.

6. Pro účely Smlouvy se použité pojmy vykládají ve smyslu EZ a předpisů jej provádějících, není-li výslovně
stanoveno jinak.

7. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, po jejím podpisu každý ÚČastník obdrží po 1 vyhotovení, není-li
Smlouva uzavírána způsobem uvedeným v ČI. VIII odst. 2 Smlouvy.

8. Smluvní strany prohlašují, že k přijetí této Smlouvy přistoupily po vzájemném vážném, srozumitelném 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.

9. Zákazník podpisem Smlouvy potvrzuje, že převzal OPO, stejně jako další přílohy uvedené ve Smlouvě.

Přílohy
Specifikace odběrných míst, časová a technická specifikace plnění
Obchodní podmínky dodávkyplynu

Datum uzavření smlouvy:

V Ostravě, dne 27. 4. 2018
ZA OBCHODNÍKA

ČEZ prodej, a.s.

Radek Kaňák, manažer prodeje

Podpis

ČEZ Prodej ,a.s.

V Ostravě - Porubě, dne Cl ,LO/Ĺ'
ZA ZÁKAZNÍKA
Základní Škola generála Zdeňka Škarvady,
Ostrava-Porúba, příspěvková organizace
Mgr. Milena Walderová, ředitelka
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Příloha
Specifikace odběrných mist, Časová a technická specifikace plnění

' ' " . ZAKAZNIK: ZákladnĹ Škola generála ZdeňkaUČASTNĹCI: OBCHODNIK: CEZ Prodej, a.s. Škarvady, Ostrava-Porúba, příspěvková organizac

ČÍSLO SMLOUVY: 1200236937

PODPISY ÚČASTNÍKŮ:

DATUM SJEDNÁNÍ PŘÍLOHY: 24. 4. 2018

- ZAHÁJENÍ UKONČENÍ KATEGORIE ZPŮSOBPOR. ElC OM POS NÁZEV A ADRESA DODÁVKY DODÁVKY OM NAPOJENÍ

1 27ZG700Z0021034R RWE_GN-D1 Porubská 831, 708 00 Ostrava 11. 5. 2018 31. 12. 2018 MO TODD

2 27ZG700Z0021035P RWE_GN-D1 Porubská 831, 708 00 Ostrava 11. 5. 2018 31. 12. 2018 MO TODD

Specifikace odběrných míst, Časová a technická specifikace plnění

TYP DENNÍ REZERVOVANÁ DENNÍ PŘIDĚLENÁ ACQ, VELIKOSTPOR. ElC OM MĚŘENI' PEVNÁ DlSTRIBUČNĹ KAPACITA [M'] PEVNÁ DISTRIBUČNĹ KAPACITA [M'] (ROČNÍ SJEDNANE MNOZSTVI) TOLERANCE
MĚŘENÍ TYPU A (B) MĚRENĹTYPU C [MWH]

1 27ZG700Z0021034R C 0,00 0,00 0,01 -15/+15
2 27ZG700Z0021035P C 0,00 0,00 12,55 -15/+15

Specifikace odběrných míst, Časová a technická specifikace plnění - sjednané množství plynu [MWh]

'J ej U
LIJ

, , Z Z Z Z <
L'J

Z LU Z Q. ZPORADI ElC OM ROK " CL LU > LIJ ._ Z O Ui
LIJ
C, O LIJ ca )t cIť CL a. KĽ 'u F- O
LU Z )CĽ :J > LU Lij CL ·< ." U' CC
.J ·= aj Q kC 'U 'U (J) N :J a

1 27ZG700Z0021034R 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
2 27ZG700Z0021035P 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,17 0,14 0,15 0,40 2,12 3,91 5,41
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