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SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY
ZE SÍTÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ (NN)

Účastníci Smlouvy:

,,OBCHODNÍK"
obchodní firma: ČEZ prodej, a.s.
sídlo: Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53,
IČO: 272 324 33
DIČ: CZ27232433
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22581
licence na obchod s elektřinou: 141734603
registrace OTE: 714.
bankovní spojeni: Komerční banka, a.s., číslo účtu/kód banky: 7770227/0100

[dále jen ,,Obchodník"]

A

,,ZÁKAZNÍK"
jméno a přjjmenÍ/obchodnÍ firma/název: Česká republika - Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
byd|iště/sÍd|o: Barvířská 29/10, 460 01 Liberec Ill - Jeřáb
nar./lČO: 70888744
DIČ: není plátce
bankovní spojení: Česká národní banka a.s., číslo účtu/kód banky: 77540881/0710
zastoupení/jednajÍcÍ za Zákazníka: plk. Ing. Luděk Prudil, ředitel HZS Libereckého kraje, vrchní rada

[dále jen ,,Zákazník"]

l. PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny je uzavřena podle ust. § 50, odst. 2 zák. č. 458/2000 Sb.,

Energetický zákon [dále jen ,,EZ"] a zákona č. 89/2012 Občanský zákoník, v platném znění [dále jen ,,OZ"], v
režimu přenesení odpovědnosti za odchylku na Obchodníka [dále jen ,,Smlouva"]. Zákazník vyslovuje souhlas,
aby Obchodník sjednal s příslušným provozovatelem distribuční soustavy [dále jen ,,POS"] smlouvu o distribuci
elektřiny do odběrného místa Zákazníka [dále jen ,,OM"].

2, Předmětem Smlouvy je závazek Obchodníka dodávat Zákazníkovi elektřinu v napěťové hladině NN ve
sjednaném množství a výkonu a převzít odpovědnost za odchylku za Zákazníka [dále jen ,,dodávka elektřiny"] a
zajistit přenos, distribuci a systémové služby [dále jen ,,distribuce elektřiny"] do OM a závazek Zákazníka
odebrat v OM sjednané množství elektřiny podle Smlouvy a uhradit Obchodníkovi řádně a včas dohodnutou
platbu za dodávku elektřiny a regulovanou cenu za distribuci elektřiny.

3. Dodávka a odběr elektřiny a distribuce elektřiny se uskutečňují z distribuční sitě přIslušného PDS v souladu se
,,Smlouvou o připojení", kterou Zákazník uzavřel s POS a v souladu s ,,Pravidly provozování distribuční
soustavy" [dále jen ,,PPDS"] a ,,Podmínkami distňbuce elektřiny" [dále jen ,,PDE"], vydanými příslušným PDS.

4. Podmínky dodávky elektřiny a další vzájemná práva a povinnosti Účastníků Smlouvy jsou uvedena ve
Všeobecných obchodních podmínkách dodávky [dále jen ,,VOPD"], vydanými Obchodníkem, které jsou
PřIlohou Smlouvy; ujednání ve Smlouvě mají před ustanoveními VOPD přednost, pokud jsou s nimi v rozporu.
V případě změn VOPD se vzájemné vztahy Smluvních stran řídí VOPD platnými ke dni řešení těchto vztahů.

II. SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA

1. Smlouva je uzavřena pro vÍce om, jejichž veškerá specifikace je uvedena v připojené Příloze této Smlouvy -
,,Specifikace odběrných míst, časová a technická specifikáce plněni (l)".

2. Dojde-li ve smlouvě o připojeni uzavřené k předmětnému OM ke změně údajů uvedených v tomto článku,
dojde automaticky ke změně těchto údajů i ve Smlouvě. Zákazník, u jehož smlouvy o připojeni
k předmětnému OM u přIslušného PDS došlo ke změně uvedených údajů, je povinen hlásit tuto změnu
Obchodníkovi, a to nejpozději do tří (3) dnů, v případě kdy tak neučiní, nese odpovědnost za náhradu Škody
vzniklé touto změnou Obchodníkovi.

ČEZ Prodej, a.s.
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Základni údaje o jednotlivých regulačních stupních OM zákazníka, jsou uvedeny v připojené Příloze k této
Smlouvě - ,,Specifikace odběrných mist, časová a technická specifikace plnění (2)"

III. CENA, VYÚČTOVÁNÍ, ZÁLOHY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za silovou elektřinu je stanovena dle platného ceníku dodavatele na aktuální období odběru.
2. Cena za distribuci (vC. zejména ceny za distribuci elektřiny, systémové služby, souvisejÍcI služby a platby OTE)je cenou regulovanou a je stanovena příslušnou distribuční sazbou v Cenovém rozhodnutím ERÚ; k těmto

cenám bude připočtena příslušná sazba DPH. Cena za distribuci elektřiny je stanovena Sazbou:
3. je-li Smlouva uzavřena pro vÍce OM, jsou distribuční sazby podle ust. odst. 2) tohoto článku Smlouvy uvedeny

v připojené Příloze Smlouvy - ,,Specifikace odběrných mist, časová a technická specifikace plněni (3)".
4. K výše uvedeným cenám bude připočtena daň z přidané hodnoty a případně další daně ve výši platných

právních předpisů.
5. Obchodník provádí vyúčtováni dodávky elektřiny podle zásad uvedených ve VOPD.
6. Pro účely vyúčtování dodávky elektřiny, záloh a platebních a fakturačních podmínek se sjednává:

a) adresa pro zasňání faktur (tzv. ,,Zasílací adresa"): Barvířská 29/10, 460 01 Liberec Ill - Jeřáb
Faktury budou Zákazníkovi zasílány v elektronické podobě, a to na tyto elektronické emailové adresy
Zákazníka: spisovna.li@hzslk.cz. Výlučná e-mailová adresa Obchodníka, ze které budou faktury zasílány, je
cez@cez.cz. Faktury budou vystavovány ve formátu pdf. K zajištěni věrohodnosti jejich původu v elektronické
podobě a neporušenosti jejich obsahu budou opatřeny uznávaným elektronickým podpisem.

b) forma úhrady záloh: bez záloh
C) forma úhrady faktur: převodní příkaz
d) splatnost faktur: 21 dní ode dne doručeni faktury Zákazníkovi. Faktura předložená v prosinci musí být
prokazatelně doručena Zákazníkovi nejpozději do 10. prosince. Při doručeni po tomto termínu se sjednává
splatnost v délce 60 dnů.

e) počet záloh/faktur za zúčtovací období: O l 1
f) splatnost záloh: stanovena platebním kalendářem (rozpisem záloh) zasílaným Obchodníkem
g) zvláštni fakturační podmínky: nejsou žádná

lV. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY
Smlouva se uzavírá na dobu: neurčitou
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněni v registru smluv
uvedeného v záhlaví této smlouvy.

V. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
Nejsou žádná zvláštni ujednání

VI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Účastníci Smlouvy prohlašuji, že k přijetí této Smlouvy přistoupili po vzájemném, vážném, srozumitelném
a určitém projednáni, a že její obsah odpovídá skutečnému stavu věci a je výrazem jejich pravé a svobodné
vůle. V

2. Smlouva může být měněna nebo doplňována písemnou formou, pokud se smluvní strany nedohodnou, ze pro
určité změny postačí telefonické, ústní nebo jiné oznámení Zákazníka Obchodníkovi. Ke změnám Smlouvy
může docházet rovněž prostřednictvím změn VOPD nebo Ceníku Obchodníka.

3. Ujednání Smlouvy sjednaná po datu uzavřeni Smlouvy plně nahrazují ujednání sjednaná v předchozí smlouvě
týkajIcI se předmětného OM a jsou Účastníky považována za změnu Smlouvy.

4. Fyzické osoby, které Smlouvu uzavÍrajÍ jménem jednotlivých smluvních stran, tímto prohlašujI, že jsou plně
oprávněny k platnému uzavřeni Smlouvy.

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, po jejím podpisu Zákazník obdrží po třech
vyhotoveních a Obchodník po jednom.

6. Zákazník výslovně prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že se seznámil s VOPD, PDE a Ceníkem
Obchodníka, platnými ke dni uzavření Smlouvy, rozumí jim a zavazuje se jimi řídit, jakož i jejich změnami, se
kterými bude seznámen v souladu s EZ a OZ.
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Přílohy: l) Všeobecné obchodní podmínky dodávky
2) Specifikace odběrných míst, časová a technická speciňkace plněni

V

Datum uzavření smlouvy:

V Praze, dne 10.7.2018
19 -07- 2018

ZA OBCHODNÍKA

ČEZ prodej, a.s.

ČEZ prodej, a.3.
Duhová 1/425
140 53 Pmha 4
IČO: 27232433 (184)
DIČ: C727232433

V Liberci dne

ZA ZÁKAZNÍKA

Česká republika - Hasičský záchranný sbor
Libereckého kraje
plk. Ing. Luděk Prudil, ředitel HZS Libereckého
kraje, vrchní rada

HasičskýXáchranný sbor
Libereckého kraje

Barvířská 29/10 '
460 01 Liberec III I

l ,
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
DODÁVKY ELEKTŘINY

pro smluvní vztahy uzavřené od 1. 7. 2017

l. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

l) Tyto Všeobecné obchodní podmínky dodávky elektřiny [dále jen ,.VOPD"]
upravují smluvnivztahy při dodávce elekEřiny ze síti nízkého napětí (NN) držitelem
licence na obchod s elektřinou - obchodní společností ČEZ prodej, as., se sid-

. %'tem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, ICQ 27 23 24 33, DIČ: CZ27232433,
zapsané v obchodním rejstřiku Městského soudu v Praze v oddíle B fdále jen
..Obchodník"], a odběru elektřiny právnickými nebo ŕyzickýnii oscbami, a to
l pro potřeby domácrícstí [dále jen ,.Zákazník"].
Společný název pro Obchodníka a Zákazníka je ,.Smlwní strany" a jednotlivě
,,Smluvní strana".

2) VOPD podrobněji upravují další vzájemná práva a povinnosti Smluvnich
stran obecně upravené zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a q výkonu státní správy v energetických odvětvích a d změně některých zákonů
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů [dále jen ,,EZ"], a přislušné
prováděcí a souvisejici právni předpisy a technické normy. VOPD jsou k dispo-
ziel v obchodních místech (Zákaznických centrech Obchodníka, kancelářích
Smluvních partnerů apod.) a na webové stránce Obchodníka [www.cez.cz]
ňebo jeho smluvních partnerů.

3) VOPD určujÍ část obsahu smlouvy uzavřené mezi Obchodníkem a Zákazníkem
za účelem realizace obchodu s elektřinou vždy v režimu převzetí odpovědností
za odchylku podle příslušných právních předpisů, a to:
a) smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny [dále jen .Smlouva"

nebo ,,Smlouva o sdružených službách"], nebo
.b) smlouvy o dodávce elektřiny fdále jen ,,Smlouva"]: ustanoveni ve Smlouvě

mají před Ustanovenim| VOPD přednost, pokud jsou s nimi v rozporu.
4) Při uzavření Smlouvy sdružených službách Zákazník výslovně souhlaá, že

Obchodník uzavře s příslušným Provozovatelení distribuční soustavy [dále jen
.POS"] smlouvu zahrnujÍci dopravu elektřiny do odběrného nebo předávacího
místa Zákazníka (Smlouva o distribuci elektřiny) a poskytne za timío účelem
POS potřebné osobní a kontaktní údaje Zákazníka; Obchodník je oprávněn totě)
právo převést na třetí osobLl, avšak odpovědnost vůči Zákazníkovi za uzavření
takové smlowy nese sám.

5) Pro účely Smlouvy a VOPD jsou použNány odborné pojmy v souladu s EZ a jeho
prováděcinm předpisy a souvisejicími předpisy (cenovými rozhcdnutimi Energe-
tického regulačního úřadu [dále jen ,,ERÚ"], technickými normami apod.).

6) Smlouva může být uzavřena i jinak než písemnou formou. V případě, že není
uzavřena SmbLlva v písemné podobě, je Srnbuva uzavřena zaplacením první
zálohy (dle ustanoveni ČI. lV. odst. 4 VOPD) nebo první platby za vyúčtováni
dodávky elektřiny (dle ustanoveni ČI. lV odst. 2 VOPD). VOPD jsou platné pro
všechny Smlouvy bez ohledu na formu, jakou byly uzavřeny.

7) závazkový vztah Obchodníka se Zákaznikern se řídí řežimeřn zákona
č. 89/"2012 Sb.. Občanskéhc zákoníku. v platném znění [dále jen ,,OZ"].
Tyto VOPD jsou vydávány v souladu s ustanovenÍm § 1751 oz. přijeti návrhu
Smlouvy (včetně všech jejich součásti) ze strany Zákazníka s jakýmkoliv
dodaikem nebo odchylkcm je zcela vyloučeno.

8) Smlouva uzavřená mezi Smluvními stranami v písemné formě může být měněna
i nepísemným dodatkem, a Iq na základě požadavku Zákazníka na změnu
Smlouvy ve formě a obsahu stanovenými Obchodníkem. pokud některý z Účast-
níků neprojeví vŮli provést změnu Smlouvy %učně pÍsemným dodatkem.
Smlouva níůže být dále měněna způsoby upravenými ve Smlouvě.

íl. DODACÍ PODMÍNKY

l) Obchodník se zavazuje Zákazníkovi dodávat silovoa elektřinu a v případě
uzavřeni Smlouvy o sdružených službách rovněž zajistit na vlastni jméno
a vlastni účet dopravu (distribuci) elektřiny a souvisejici služby [dále jen ,,disíri-
bučni služby"] a Zákazník se zavazuje Ôbchodnikovi zaplatit cenu silové elek-
třiny a dalších služeb stanovenou Obchodníkem, v případě uzavřeni Smlouvy
o sdružených službách rovněži cenu za chstribuční služby, a další platby podle
Cenového rozhodnLlti ERÚ.

2) Dodávka (a odběr) elektřiny je zahájena od počátečního stavu měřicího zařízení
stanoveného POS a uskutečňuje se podle podmínek Smlouvy a potřeb Zákazní-
ka v souladu s hodnotou rezervovaného příkonu nebo hodnotou hlavni'ho jističe
před měřicím zařízením (elektroměrem) sjednanou Zákazníkem s přislušným
pos, k jehož distribuční sÍti je/jsou připojeno/a odtjěrné/á rnisto/a Zákazníka
podle SmlouW o připojeni uzavřené dle přislušných právních předpisů a v soula-
du s ,,Pravidly provozováni distribuční soustavy" [dále jen ,.PPDS"] a ,,Podmínka-
mi distribuce elektřiny" [dále jen ,.POE"], vydanými přislušnýni POS.

3) Dodávka elektřiny je splněna přechodem elektřiny z příslušné distribuční soustavy
přes měřicí zařízeni do předmětnéhoi'ých odbérného/ých mista/misl Zákazníka.

4) Měřeni dodávek elektřiny, a to včetně vyhodnocován| a předáváni výsledků
níěřeni a dalších nezbytných informaci pro \yúčtováni dodávky elektřiny, je
zajišťováno příslušným POS podle přislušného právního předpisu.

5) Obchodník si vyhrazuje právO omezit při předcházeni stavu nouze a při stavu
nouze dodávku elektřiny Zákazníkovi dle regulačního stupně, kam je tento
zařazen v souladu s platnými právními předpisy. Zákazník se zavazuje dodržovat
opatřeni phjimaňá pří předcházenista\.'u nouze, ve stavu nouze a při odstraňo-
vání následků stavu nouze uvedená ve Smlouvě a PPDS, a pokud nejsou ve
Smlouvě ani PPDS uvedena, rozumí se těmito opatřeními dodržování pokynů
stanovených POS a jeho dispečinkem.

6) Obchodník je povinen:
a) dodat sjednané množství elektřiny do odběrného/ných nľista/mi& Zákazníka

určeného/ných ve Smlouvě v kvalitě stanovené příslušnými právními předpisy;
není-li množství sjednáno, je povinen dodat elektřinu v množství. které Zákaz-
ník požaduje odebrat a skutečně odebere;

b) převzít za Zákazníka odpovědmst za odchylku, v režimu přeneseni odpo-
vědnosti za odchyku podle příslušných právních předpisů: rate povinnost

Ot)chocjníka nezavazuje, pokuci by Zákazník nesplní] povinnost dle ustanoveni
ČI. ll. odst. 7 pÍsrn. a) VOPD.

7) Zákazník je povinen:
a) z důvodu přeneseni odpovědnosti za odchylku na Obchodníka pcdle ustano-

veíli ČI. Íl. odst. 6) písm. b) VOPD nebýt v době od zahájeni dodávky elektřiny
podle této Smlcuvy po celou dobu její platnosti smluvní stranou účinného
smluvního vztahu s jiným obchodníkem s elektřinou (či jiným dodavatelem
elektňny), podle kterého by v době platnosti Srn!ouvy měla být dodávána elek-
třina cĺo Qdběrného/ých místa/mÍst uvedených ve Smlouvě; Zákazník bere na
vědomí. že pcrušenitéto povinnosti je podstatným porušením Smlouvy, které
opravňuje Obchodníka k odstoupeni od Smlouvy a vede k zániku přenesu od-
povědnosti za odchylku na Obchodníka; odstoupeMn od Smlouvy nezaniká
právo Obchodníka na smluvní pokLĹtu dle ČI. Ví. odst. 2) pÍsm. C) VOPD;

b) při odběru elektřiny podle Smlouvy respektovat POE vydané příslušným POS,
PPDS a smlouvu q připojení příslušného odběrného místa. Zákazník prohlašu-
je, že se s příslušnými POE seznámil, že mu jsou srozum|te|né a akceptuje je;

C) uhradit Obchodníkovi paušalizované náklady spojené se zasilánim výzev,
upomínek apod. ke splněni povinnosti Zákazníka vyplývajicích ze Smlouvy,
náklady spojené se zahájením přerušení, přerušením, obnovením nebo
ukončením dodávky elektňny v případech dle Llstanoveni ČI. Ill. VOPD [dále
jen ,,další náklady"], a to dle platného Ceníku smluvních pokut a speciálních
služeb, stanoveného Obchodníkem: přijetím Smlouvy Zákazník potvrzuje. že
se s tímto Ceníkem seznámil, že je řňLl srozumitelný a akceptuje jej;

d) v případě, že Zákazník požaduje dodávku elektřiny osvobozenou od daně
z elektřiny a je držitelem oprávněni k nabyií elektřiny osvobozené od daně,
tak jak stanovuje příslušný píávní předpis, musituio skutečnost věrohodným
způsobem Obchodníkovi doložit. Pokud Zákazník takto nabytou elektřinu
osvobozenou od daně z elektřiny nebo její část užívá pro jiné úCely, než
stanovi příslušný právni předpis pro lei| osvobozeni, případně nabude elektňnu
bez daně z jiného důvodu, je povinen tuto odebranoLl elektřinu pňslušnému
Správci daně přiznat a zaplatit daň stanovenou pří$lušným právním předpisem
(resp. postupovat způsobem stanoveným tímto právním předpisem):

e) v případě, kdy Zákazník pozbude oprávněni nabývat elektřinu osvobozenou
od daně z elektřiny, případně dojde k jeho zrněně, musí tuto skutečnost ne-
pnodleně písemně ozriámH Obchodníkovi. Zákazník odpovídá Obchodníkovi za '
jakékoliv porušeni pôvinn:jsti stanovené právními předpisy v souvislosti s naby-
tím a užíváním elektřiny osvobozené cd daně, Zákazník uhradí Obchcdníkovi
škcdu vzniklou zákazníkovým porušením příslušného právního předpisu,
upravujícím daňové povinnosti v souvislosti s dodávkou elektřiny, a neinfôrmo-

" váním Obchodníka o svéni pozbyti nebo změně oprávněni nabývat elektřinu
osvobozemu od daně z elektřiny.

8) je-li Zákazník výrobce elektřiny podle EZ a dodáváAi Obchodník elektřinu
do odběrného./ých či předávaciho/ích mista/mist Zákazníka, ve kterém/ých
je výrobna elektřiny dle příslušných právních předpisů a Smlouvy o připojeni
připojena, přebírá Obchodník za Zákazníka odpwědnost za odchylku způsobe-
nou vyrobenou e|ektřinou, kdy Zákazník dodává vyrotjertcu elektřinu v tomto/
těchto odběrném/ných Či předávacim/ich místě/mktech do distribučnisoustavy.
V takovém případě se Zákazníkem vyrobená a do distribuCni soustavy přisluš-
ného POS dodaná elektřina nepovažuje za neoprávněnou dodávku elektřiny
do elektrizační soustavy, ale za odchylku, za kterou převzal podle předchozí věty
Obchodník odpovědnost. to vše pIati za podmínky, že je dodávka elektřiny Zá-
kazníkem uskutečňována v souladu s právnimi předpisy a Smlouvou o připojeni.
že Zákazník neporušuje svoji povinnost podle či. Íl odst. 7 písm. a) VOPD a že
odpovědnost za odchylku podle zvláštního předpisu nepřevzal POS nebo třetí
osoba. Ujednání podle tohoto odstavce VOPD se neuplatnĹ pokud si Zákazník,
jemuž pro danou výrobnu elektřiny přisluši podpora elektřiny z obnovitelných
zdrojů energie podle zvláštního právního předpisu, zvoli podporu formou výkup-
nich cen podle takového předpisu.

III. PŘERUŠENÍ A UKONČENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY,
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VÝPOVĚĎ

l) Obchodník má právo přerušit nebo ukončit dodávku elektřiny Zákazníkov:
podle ustanoveni § 30 EZ při neoprávněném odběrLl elektřiny podle ustanoveni
§ 51 EZ [dále jen ,,NO"].

2) Přerušení nebo ukončeni dodávky elektřiny je Obchodník oprávněn provést
v kterémkoli odběrném místě nebo ve vice odběrných místech Zákazníka. Zá-
kazník bere na vědomí, že přerušeni nebo ukončeni dodávky elektřmy provede
příslušný POS na žádost Obchodníka a náklady na přerušeni nebo ukončení
dodávky elektřiny uhradí Zákazník.

3) Při přerušeni nebo ukončeni dodávky elektřiny dle ustanovení ČI. Ill. nevzniká
Zakaznikovi právo na náhradu Škody a ušlého zisku, Přerušeni nebo ukončeni
dodávky elektřiny z důvodu NO může být provedeno bezprostředně po jeho
zjištěni. nebude-h se Zákazníkem dohodnuto jinak. Obchodník oznámi přerušeni
nebo ukončeni dodávky elektřiny příslušnému POS,

4) Obchodník je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě:
a) podstatného porušeni povinnosti vyp|ývajici ze Smlouvy ze strany Zákazníka:
b) je-li Zákazník v prodlenise zaplacením jiného peněžitého závazku vůči

Obchodníkovi než závazku vyp|ývajíciho ze Smlouvy; a to déle než 14 dnů
po doručeni výzvy (upomínky) k zaplaceni;

c) je-li déle než 30 dni z důvodů nečinnosti nebo neplnění povinnosti Zákazníka
přerušena dodávka elektřiny dle ČI. Ill. odst. l) VOPD nebo je4i déle neZ 30 dnů
přerušena dodávka elektřiny ze strany POS z důvodu NO elektřiny nebo z dů-
vodu jinéro porušeni povinnosti Zákazníka vŮči ObchQdnÍkovi Či POS.

Odstoupeni je účinné ode dne uvedeného v piseníném oznámení Obchodníka
o cdstoupeni Zákazníkovi, ne však dřive než v den doručeni tohoto oznámeni
Zákaznikovi.
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5) Za podstatné porušeni pQvinnost! vyplývajíci ze Smlouvy ze strany Zákazníka
se považuje zejrnéna:
a) prodlení Zákazníka se splněním závazku vůči Obchodníkovi trvající déle než

14 dnů, zejména prodlení se zaplacenirn zálohy, faktury za dodávku elektřiny
nebo za sdružené služby dcdávky elektřiny. smluvní pokuty, vyúčtovaného úro-
ku z prodlení nebo škody. nákladů 3pojených s uponíinánim, zahájením přeru-
šení, přerušením, zajištěníní obnovení nebo s ukončenim dodávky elektřiny;

b) porušeni povinrtosti, které je jako pcdstatné porušeni povinnosti zvlášť
specifikované ve Srrilouvé nebo ideré je jako podstatné porušeni povinnosti
detinovário v právních předµisech:

C) porušeni povinnosti, v jehož důsledku vznikne Qbchodnikovi škoda.
6) Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstainého porušeni

povinnosti vyplývajicích ze Smlouvy ze strany Obchodníka; za podstatné porušeni
povinnosti vyplývajicich ze Srnlouvy ze strany ObchodnÍka se považuje zejména:
a) bezdůvodné ukončeni dodávky elektřiny:
b) bezdůvodné neposkytováni nebo nezajištění distribučních služeb, je4i mezi

SmluvnImi stranami uzavřena Smlouva o sdružených službách;
C) ptodení se zaplacením splatného závazku Obchodníka vůči Zákaznikcvi

trvajici déle než 14 dnů po výzvě (upomínce) k zaplacení:
d) porušeni povinnosti. která je jako podstatné porušení povinnosti ZMáSt'

specifixována ve Smlouvě nebo které je jako podstatné porušeni povinnosti
defmováno v právních předpisech.

Zákazník může odstoupit od Smlouvy také v souladu s § Ila odst. 3 EZ v pří-
padech uvedených v ustanovení ČI. X. odst. 2) a 3) vopd jako vysloveni nesou-
hlasu se změnami VOPD nebe s novými VOPD, se změnami Ceníku a Ceníku
smluvních pokut a speciálíMch služeb. Zákazník oznámi odstcupenÍ od Smlouvy

" také příslušnému POS. V případě, že by nebylo moZno uplatnit výše uvedené
ustanoveni EZ zejména z důvodu změny legslativy, múZe Zákazník z důvodů
popsaných v či. x. odst 2 a 3 VCPD Smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou
v délce 3 měsíce, která začne plynout dnem doručeni výpovědi Obchodníkovi.
V takovémto připadě je Zákazník oprávněn vypovědět Smlouvu pouze v období
do 1 měsíce po ÚČinnosti novelizovaných .l nově vydaných VOPD a/nebo Cení-
ku. S tímto ukončením Smlouvy není spojena žádná zvláštní povinnOst, sankce
ani náklad. Smluvní strany shodně konstatuji, že smluvená výpovědní doba je
dostatečná k obstarání plnění obdobného k předmětu této Smlouvy od jiného
dodavatele.

7) Každá Smluvní strana je oprávněna od Smlouvy odstoupit, je-li vydáno rozho+
nutí o úpadku druhé Smluvní strany, nebo byl insolvenčni návrh vůči druhé
Smluvní straně zamítnur pro nedostatek majetku. Odstoupení je účinné dnem
doručení písemného oznámení o odstoupeni druhé Smluvní straně nebo poz-
dějším dnem stanoveným v tcmto oznámení; odstoupeni od Smlouvy musí být
v souladu s přis|'jšnými právními předpisy; odshjpLUĹcĹ Smluvní strana oznámí
odstoupeni od Smlouvy pň'slušnému POS.

B) jdi Zákazník spotřebitel, aplikuji se na Smlouvu ustanovení § 1811 až 1840 OZ,
kdy Zákazník je oprávněn Qdstcijpit od Smlouvy v $oU|adlj s ustanovenirn
§ 1829 OZ ve lhůtě do 14 dnů od zahájeni dodávky elektřiny. Pro případ, že EZ
stanovi oprávněni odstoupit cid Smlouvy cdlišně, použiji se prči oclstoupenÍ od
Smlouvy pňslušná ustanoveni EZ.

9) Odstoupeni od Smlouvy musí být písemné. Pokud jej činí Zákazník, kte'ý je
spotřebitelem a uzavřel Smlouvu prcstřednictvím prostředků komunikace na
dálku nebo mimo prostory obvyklé pro podnikáni Obchodníka, pak musí být
učiněno prostřednicIvim formuláře, jehcz náležitosti stanoví prováděcí právní
předpis OZ. Formulář pro odstoupení od Smlouvy je k dispozici v obchodních
místech [zákaznických centrech Obchodníka, kancelářích Smluvních partnerů
apod.) a na webové stránce Obchodníka ĺwvvwFCZ.¢z]. Odstcupení je účinné
dnem doručeni piseniného oznámení o odstoupeni druhé Smluvní straně nebo
pozdějštm dnem stanoveným v tomto oznámeni v případě odstoupeni Zákaz-
níka v souvislosti se zvýšením ceny za dodávku elektřiny a/nebo změny těchto
VOPD: odstupujícI Zákazník oznánjí odstoupeni od Smlouvy příslušnému POS.
Odstoupením od Srnlouvy nezaniká Zákazníkovi povinnosti uhradit cenu za již
poskytnutá plněni.

IQ) je-li Smlouva uzavřena na dobu neurčitou, lze ji jednostranně písemně 'type-
vědět kteroukoli Smluvní stranou, a to s výpovědnidobou 3 měsíce, počiriajici
prvním dnem kalendářního měsíce nás|edujíciho po doručení písemné výpcvědi
druhé Smluvní straně. ljcjde-li k ukončení Sn"douvy výpovědi ze strany Zákaz-
níka z důvodu změny dodavatele elektřiny, může provést Zákazník za účelem
konečného vyúčtováni odběru a dodávky elektřiny kontrolní odečet údajů stavu
Ciselniku na měřicirn zařízení (tzv, ,,Samoodečet") a nejpozději 8 ptacwních dnů
před účinnosti změny dodavatele jej předat Obchodníkovi způsobem uvedeným
v ČI. lX. odst, 4 VOPD, Tímto není dotčeno právo Obchodníka vyúčtovat dodávku
elektřiny, případně také distribuční služby dle hodnot odběru a dodávky zjistě-
ných PIlS.

11) Smlouva může být ukončena také vzájemnou dcjhcdou Smluvních stran,
a to zejména v případech, kdy Zákaznľk doloží. že ukončuje odběr elektřiny
v odběrném místě z důvodu změny šidla, bydliště, převodu nemovitosti apod.
Obchodník je oprávněn odníitnout uzavřít dohodu q ukončeni Smlouvy zejména
v sitL|aci. kdy Obchodník eviduje poh|edávkLl Zákazníkem či se Zákazník dopus-
til podstatného porušeni Smlouvy.

lV. STANOVENÍ CENY, VYÚČTOVÁNÍ, ZÁLOHY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

l} Cena za dodávku elektřiny (silové elektňny) je stanovena Obchodníkem v Ceníku
Obchodníka fdále jen ,,Ceník"] podle ,,Produktů". a to vCetně dané z elektřiny,
daně z přidané hodnoty a popřípadě dalších dani a poplatků stanovených
příslušnými právními předpisy:
a) ProdLlktem se rozunii Obchodníkem nabízená dodávka silové elektřiny

a dalších souvisejicich služeb (bez distribučních služeb) ve formě a druzích
stanovených Ceníkem. Produkt se může členit na jednotlivé Produktové řady.
ze kterých si může Zákazník při uzaviráni Smlouvy vybrat, ledaže nesplňuje
podmínky pro přiznání přklušného Produktu (Produktové řady) stänvjené
Obchodníkem, Predukty (Produktové řacly) odpovídají přidělenému TDD pro
odběrné místo, respektive charakteru odběru.

b) Změna Produktu (Produktové řady) je možná maximálně jedenkrát za 12 mě-
síčů. nedohednou-li se Smluvní strany ve Sn¶ouvě jinak. Bližší specifikace
Produktů a produktových řad je uvedena v Ceníku. jednáji se d Zákazníka
využivajiciho Obchodníka jako Dodavatele poslední tnstance, je tato cena

regulována ERÚ jako cena věcně usměrňovaná. Obchodník si vyhrazLlje právo
v případě Zákazníkova neplnění podmínek pro pňznáni příslušného Produktu
(přoduktové řady) jednostranně změnit Zákazníkovi Produkt (Produktovcu
řadu), a to zpravidla na základni Produkt přáslušné Produktové řady, jinak na
obsahově nejbližší Produkt.

je-li mezi Obchodníkem a Zákazníkem sjednána Smlouva c sdružených
službách, bude Zákazník hradit i cenu za distribuční služby, která je šíanovena
ERÚ jako cena pevná v Cenovém rozhcjdnutí ERÚ [dále jen ,,Sazba/y"]. a [o
bez daně z přidané hodnoty, popřípadě dalších daní a pc}p|a:ků swnovených
přidušnými právním: předpisy. Sazby ocipovidaji typovému diagramu dodávky
elektřiny, respektive charakterL| odběru, který odběrnému místu Zákazníka přidě-
iuje příslušný POS v souladu s EZ a přislušnýrn právním předpisem (vyhláškou
č. 541,'2005 Sb., o pravidlech tmu s elektřinou, zásadách Norby cen za činnosti
operátora trhu s elektřinou a provedeni některých dalších usianoveni ener-
getickéhc zákona, ve znění pozdějších předpisů) [dále jen ,.F'ňdělený tdd"].
Zákazník a Obchodník si nemohou dohodnout ceny jiné.
Obchodník a Zákazník si sjednávají povinnost Zákazníka uhradí? Obchodníkovi
poplatek za vybrané služby a smluvní pokutu za porušeni Smlouvy Zákazníkem;

- zpoplatněné služby. výše poplatků za tyto služby a výše jednotlivých smluvníchpokut jsou stanoveny v aktuálně platném Ceníku smluvních pckd a speciálních
služeb.

2) Vyúčtováni dodávky elektřiny a distribučních služeb bude prováděno Ob-
chodníkem Zákazníkovi 'j cenách platných v době dodávky elektřiny ldále jen
,Zúčtovací období"]. a tej vystavením daňového dokladu [dále jen ,.Faktura/y"]
s náležitostmi pMle příslušných právních předpisů. Dnem uskutečněr,i zdaniIel-
ného plnění je den zjištěni sk6ečné spotřeby, tj. den vystaveni Faktury.

3) Obchodník si vyhrazuje oprávněni zasílat Fakturu/y Zákazníkovi neprodleně
po jejim,/jejich vystaveni elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou ve
Smlcuvě, případně na zasílacÍ adresu uvedenou ve Smlouvě. Faktura/y je/jsou
splatná/é patnáctý den od jeiiho,'jejich vystaveni nebe v den spIatncmi v ni/nich
uvedený, je-li tento den dnem pozdějšim a není-li dohodnuto ve Smlouvě jinak.

4) V průběhu Zúčtovacího cbdcbí pIati Zákazník Obchodníkovi pravidelné zálohy.
výše, počet a splatnost záloh jsou stanoveny v ,.Platebním kalendáři nebo roz-
pisu záloh", který Obchodník předložVodešle Zákazníkovi při uzavřeni Smlouvy
a dále pro další zÚčtovací období zašle společně s FaktL|rou; výše, počet a splat-
nost záloh je Obchodníkem stanovena přiměřeně podle spotřeby za předchozí
srovnatelné obáQbi, nejvýše však v rozsahu důvodně předpokládaného odběru
elektřiny Zákazníkem (a je4i uzavřena Smlouva q sdružených službách. tak i Saz-
bě za disúibučni služby, a příslušných dani). OEchcdnik je oprávněn s ohledem
na množství odebírané elektřiny v odběrném místě v průběhu Zúčtovacího obdo-
bi, změny cen silové elektřiny (je-h uzavřena Smlouva o sdruZených službách).
s ohledem na změny Sazby nebo při opakovaném nedodržováni smlL|veného
způsobu placení závazků Zákazníkem měnit výši. počeT a splatnost záloh i poža-
dovat Úhradu záloh tam, kde nebyly mezi Smluvními stranami sjeď nány, novým
Platebním kalendářem nebo rozpisem záloh, a to i v průběhu Zúčtovacího
období (vždy však piati pravidlo přizpůsobeni výše záloh dosavadní spotřebě
elektřny za srovnatelné období a s ohledem na rezsah důvodně předpokladane-
ho odběru elektřiny); zaplacené zálohy v příslušném Zúčtovacím období budou

. zúčtovány ve Faktuře/rách,5) Ostatní případné platby podle Smlouvy (např. smluvní poKuty, náhrady škody,
úroky z prodlení, další náklady, náhrady) jsou splatné na výzvu k jejich úhradě:
doklad o zaplaceni dalších plateb je OEchodník povinen vystavit na žádost
Zákazníka po ;ejich Uhradě, Mohou být také vyúčtovány samo$tatnou/ými
fakturou/ami. popř. spolu s Fakturou/ami při vyúčtování dodávky elektřiny.
Samostatná/é fakrurq,'y jě/'jsou splatná/é patnáctý den ode dne vystaveni faktury
nebo v den splatnosti v ni uvedený. je-li tento den dnem pozdějším. nebude-li
dohodnuto jinak.

6) Všechny platby podle Smlouvy se provádí na účet Obchodníka zCúsobem
dchodnutým ve Smlouvě: Zákazník je povinen platbu označil správným vari±
bilnirn symbolem určeným Obchodníkem; číslo účtu Obchodníka a variabilní
symbol jsou uvedeny v pňslušné/ých F,/faktuře,'rách nebo Platebním kalendáři
nebo rozpisu záloh: všechny platby se prováděli v korunách českých (dále též
,,KČ"), není-li dohodnutQ ve Smlouvě jinak. Náklady spojené s úhradou závazků
podle Smlouvy (např. bankovní poplatky, poštovní poplatky) nese každá Srnluvnt
strana na své straně. Ve Smlouvě lze dohQdňQUt zejména následujíd způsoby
placeni:
a) přímé inkaso z bankovního Účtu: Zákazník u svého peněžního ústavu sjedná

souhlas s inkasem ve prospěch bankovního Účtu Obchodníka.
Podnět k úhradě veškerých plateb realizuje Obchodník.

b) vlastni podnět: Zákazník hradí veškeré platby Obchodníkovi z vlastního
podnětu zpjsobem. který mu nejlépe vyhovuje, např. složením částky
na účet Obchodníka, bezhotwcstnim převodem z účtu.

C) SlPO (pouze pro úhradu zábli): Zákazník pro platby záloh sjedná u provczova-
tele pc.štcjvnich služeb Sdružené inkase plateb obyvatelstva. Zákazník hradí
zálohy dle platebního dokladu SIPO, který zasílá provozovatel poštovních služeb.

7) Při vyúčtováni dodávky elektřiny je Obchodník oprávněn převádět dc dalším
Zúčtovacího období přeplatky nebo nedoplatky. Převod těchto částek je povinen
Obchodník oznámit Zákazníkovi. NenHi ve Smlouvě dohodnuto jinak a připad-
ne-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu.
pak je dnem splatnosti nejbližší následujíci pracovni den; platba Zákazníka se
považuje za splněrm, je-li řádně identifikována (označena správným variabilním
symbolem) a připsána v předepsané výši na pňslušný bankovní účet Obchod-
níka. jdi platba hrazena na základě dokumeniu Obchcjclníka opatřeného
čárovýrn kódem prostřednicNim platebního terrninálu společnôsli, které mají
s Obchodníkem o tomto způsobu úhrady plateb uzavřenou smlouvu, považuje
se platba za splněnou od okamžiku, kdy Zákazník obdrží potvrzeni o provedeni
platby na terininálu. Změny bankovního/ch účtu/ů jsou Smluvní strany povinny
bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé Smluvní straně. Smluvní strany
sjednávají, že platby poskytnuté Zákazníkem r,a bankovní Účet Obchodníka nad
rámec předpisu plateb nebo i přeplaiky může Obchodník započíst na kteroukoli
svoji pohledávku za Zákazníkem, a to dle uváženi Obchodníka, ledaže Zákazník
předem určí. k jakému účelu je platba určena. Nepřevede-li Obchcdnik platbu
do dalšího období, vráti Zákazníkovi přeplatky z vyúčtcváni zpŮsobem sjedna-
ným ve Smlouvě (na bankovní účet. popř. poštovni poukázkou), pokud nebude
dohodnuto jinak,
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8) Daňové doklady o vyúčtováni (Faktury, zálohy a ostatní platby dle Smlouvy)
vystavené způsobem hromadného zpracováni dat nemusí obsahovat razltkc
ani podpis Sm|L|vnich stran.

9) Zákazník může požádat Obchodníka o poskyováni vyúčtováni dodávek
elektřiny v zúženém rozsahu vyúčtovániv sQu|adu s ustanovením § 4 vyhlášky
ERÚ č. 210/2011 Sb., o rozsahu, náležitostech a terminech vyúčtováni dodávek
elektřiny, plynu nebe tepelné energie a souvisejících sIuZeb, ve znění pozdějšich
předpisů, pokud ostatní části vyúčtováni budou Obchodníkem zpřístupněny
způsobem umožňujicím dálkový přistup nebo jiným obdobnýni způsobem.
Zákazňík současně s uzavřením Smlouvy žádá Obchodníka o poskytování
vyúčtováni v zúženém rozsahu, pokud mezi Obchodníkem a Zákazníkem
nebude sjednáno jinak.

10) je-li po přijetí plněni Obchodníkem vydáno, na žádost Zákazníka i bez jeho za
dosti, potvrzeni o splněni dluhu (kvitance), neznamená vydáni tohoto potvrzeni,
že bylo vyrovnáno také příslušenství pohledávky, ani že byly uhrazeny všechny
případné předchozí dlužné částky, ledaže Smluvní strany výslovně stanovi jinak,

V. PŘ EDCHÁZENÍ ŠKODÁM, NÁHRADA ŠKODY

l) Smluvní strany jsou povinny věnovat pozorncjst předcházeni škodám, a to zejména
plněni generálni prevence vzniku škod ve smyslu ustancweni § 2900 OZ Smluvní
strana, která porušuje svou pcvinnost nebo která s přihlédnutkn ke všem
okolnostem má vědět nebo mohla vědět, že poruší svou povinnost vyplývajici ze
Smlouvy, je povinna oznámit druhé Srri[uvr,i straně povahu překážky, která ji brá-
ni, bude bránit nebo může bránit v plněni povinnostÍ, a o možných důsledcích;
takové oznámeni musí být podáno bez zbytečného odkladu poté, kdy se pcMn-
ná Snl|uvni strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět.
Ustanoveni o náhradě škody se řídí ustar,ovenim § 2894 a násl. OZ a VOPD.

2) Smluvní strany si jsou vzájemně povinny uhradií vzniklé škody plynoucí ze
Smlouvy; skutečně vzniklá škoda při neoprávněném odběru nebo dodávce
elektřiny se stanovuje na základě změřených nebo jinak prokazatelně zjištěných
údajů o neoprávněném odběru nebo dodávce elektřiny; v případech, kdy nelze
zjistit skutečné vznikfotj škodu neoprávněným odběrem elektřiny Zákazníkem
nebo neoprávněnou dcdávkcjL| elektřiny Obchodníkem, stanovi se škody podle
příslušných právních předpisů.

3) Každá ze smluvních stran je zbavena odpovědnosti za částečné nebo úplné
neplněni povinnosti daných Smlouvou za podmínek vyplývajících z EZ. Smluvm
strana se zprostí povinnosti k náhradě škody plynoucí z porušeni smluvní
povinnosti, prokáže4i. že ji ve splněni povinnosti vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy dočasně
nebo trvale zabránila řnirnořádná nepředvidatelná a nepřekonatelná překážka
vzniklá nezávisle na Ielivů|i. Překážka vzniklá z osobních poměrů Smluvní
strany porušující povinnost nebo vzniklá až v době. kdy byla porušujici Sm|Llvni
strana s plněním srnluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byla
Smluvní strana podle Smlouvy povinna překonat, ji však povinnosti k náhradě
nezprošťuje. O vzniku překážky a o jejich bližších okolnostech uvědomí Smluvní
strana od\io|ávajÍcÍ se na tuto překážku neprodleně druhou Smluvní stranu
elektronickou poštou nebo faxem. Zpráva musí neprodleně potvrzena
dopomčeným dopisem. Při postupu Obchcdnika podle ušanoveni § 30 odst. 1.
písm. d) EZ není právo na náhradu škody a ušlého zisku a Zákazník je pcMnen
uhradit CjbcNjdnikovi náklady spojené se zjišťováním neoprávněného Odběru
a s přerušenim nebe obnovením dodávky.

4) Smluvní strany sjednávají, že ujednáním q smluvní pokutě či Úroku z prodlení ani
zaplacením smluvní pokuty č' úroku z prodlení není dotčen ani omezen nárok
na náhradu škody. Veškeré náhrady škody dle této Smlouvy se hradí v penězích.

VI. SANKCE
l) je-li Zákazník spcjtřebitel, Ťak pro případ prodlení s Úhradou kterékoli splatné

pohledávky (peněžitého dluhu) podle této Smlciuvy je prodlévajÍci Smluvní strana
(dlužník) povinna zaplatit druhé Smluvní straně (věřiteli), Úrok z prodlení ve výši
dle platných právních předpisů. V ostatních případech Obchodník a Zákazník
sjednávají, že pro případ prodlení s úhradou kterékoli splatné pohledávky (pe-
něžitého dluhu) podle Smlouvy je prodlévajici Smluvní strana (dlužník) povinna
zaplatit druhé Smluvní straně (věřiteli) úrok z pmdleni ve výši 0,05 % z dlužné
částky za každý den prcjdlení.

2) Zákazník je povinen zaplatit Obchodníkovi smluvní pokutu:
a) ve výši stanovené Ceníkem smlwních pokut a speciálních služeb Obchodníka

za mZdou pÍsemnou upomínku jednotlivého poruŠeni povinnosti:
b) ve výši stanovené Ceníkem smluvních pokut a speciálnÍcN služeb Obchodníka

za zastaveni realizace přerušeni dodávky elektřiny;
c) ve výši až 10 (JOO,- Kč za porušeni povinnosti podle ustanoveni ČI. íl. odst. 7

písm. a)VOP0:
d) ve výši stanovené Ceníkem smluvních PQkLlt a speciálních služeb Obchod-
. nika za každé jedn(jt|ivé hrubé porušeni Smlouvy, např. neoprávněný odběr

elektřiny.
e) popř. sjednanou ve Snilouvě.
Uplatněním smluvní pokuty není dctčenc právo ObchodnIka na odstoupeni
od Smlowy.

3) Ujednáni o sínktvnich pokutách nemá vliv na samostatnú nárok oprávněné
Smluvní strany na náhradu škody a úrok z prodlení.

4) V případě platební nekázně Zákazníka v rámci dřívějšího smluvního vztahu mez:
Obchodníkern a Zákazníkem, jehož předmětem byla dodávka elektřiny nebo
sdružená služba dodávky elektřiny. se Zákazník při podpisu Smlouvy (vždy před
započetím dodávky elektřiny) zavazuje uhradit Obchodníkovi s ohledem na
platební nekázeň v rámci předchozího smluví'ihc vztahu ve vztahLj k dotčenému
odběrnému místu k zajištění budoucích pohledávek jistotu ve výši trojnásob-
ku předp(jk|ädané měsíční zálohy. Rovněž v případě opakovaných prodlení
s platbami podle Smlouvy může Obchodník požádat Zákazníka o zajištěni
budoucích pohledávek složením jistoEy ve výši trojnásobku předpokládané
průměrné měsíční zálohy za předchozí účtované období. Tato jistota slouží jako
zajištěni pro případ, kdy Zákazník nedodrží platební podmínky a Obchodníkovi
vznikne za Zákazníkem pohledávka po splatnosti. Nesloženi jistoty se povážuje
za podstatné porušeni povinnosti vypĹývajÍcĹ ze Smlouvy. V případě, že byla mezi
Smluvnimi stranami sjednána povinnost Zákazníka dát jistotu ObchodnÍkovi
před započetím dodávky eleldřiny, vzniká povinnost Obchodníka zahájit dodáv-
ku elektřiny až po zaplaceni jistoty. jistota nemá charakter závdavku ve smyslu
ustanoveni § 1808 OZ.

5) V případech, kely je Zákazník občanem cizího státu, jenž není členským státem
Evropské Unie, a Zákazník není občanem Norska, Lichtenštejnska, lslandu Či
Švýcarska, a zároveň pobývá V České republice bez povoleni k pobytu či bez
trvalého bydliště na Úzerni ČR, je Obchodník oprávněn požádat Zákazníka
o zajištěni budoucích pohledávek nebe složeni peněžní jistoty obdobně podle
odstavce 4. To neplatí, pokud je Zákazník zárcveň i občanem ČR. Nesloženi
jistoty se považuje za podstatné porušeni povinnosti vyljlývaiÍcÍ ze Smlouvy.

6) Obchodník není povinen vyplatit Zákaznikovi úrok přirostlý k jistotě složené
Zákazníkem, nebL|de4i sjednáno mezi Obchodníkem a Zákaznikern jinak.
Obchodník je oprávněn disponovat jistotou Zákazníka po celou dobu smluvniho
vztahu až do konečného vyúčtování. Obchodník je oprávněn započíst jistotu
jednostranně na svoji splatnou pohledávku za Zákazníkem.

7) Obchodník je oprávněn po Zákazníkovi vymáhat náklady vzniklé z neuhrazené
ho závazku ze Smlouvy, a to včetně nákladů tynaložených v soUvislost' s tímto
vymáháním.

8) Zákazník se zavazuje uhradit Obchodníkovi poplatek za Obchodníkem poskyt-
nutě plnění dle Ceníku smluvních pokut a speciálnich služeb ve výši v tomío
ceníku uvedené.

VIl. REKLAMACE
l) zjistí-li kterýkoli z ÚČastníků chyby nebo omyly při vyúčtováni plateb podle

Snibuvy, je oprávněn tuto skutečnost u druhé Smluvní sírany reklamovat. Rekla-
mace nemá odkladný účinek na splatnost faktury nebo zálohy.

2) V případě vzniku situace předpokládajiá vzájemné vypořádáni podle ustanoveni
odst. 1)tohotc článku předá vyzývající Smluvní strana druhé Smluvní straně
písemnou výzvu k odstraněni zjtštěného stavu a k jeho nápravě, tedy reklamaci
vyúčtováni dodávky elektřiny nebo distribučnÍch služeb. případně rek|anjaci
měřeni dodávky elektřiny. Reklamace bude obsahovat zejména:
a) identifikaci vyzývajici Smluvní strany;
b) identifikační údaje reklamované faktury, vC. variabilního synibdu, a je-li rekla-

mováno měřeni, také číslo odběrného mím, číslo elektroměru a zjištěné stavy;
c) přesný popis reklamované skutečnosti a odůvodněni reklamace, včetně

případné dokumentace a další důležité skLl{ečnosti rozhodné pro posouzení
reklamace:

d) podpis Smluvní strany nebo jejího oprávněného zástupce, není-li reklamováno
prostřednictvím prostředků koniunikace na dálku.

Smluvní stranou později rozšiřované a nově uplatňované nároky týkající se
reklamace budou považovány za nove-u reklamaci.

3) Zákazník je oprávněn písemně reklamovat Platební kalendář nebo rozpis záloh
na přislušné období z důvodu jeho nepřiměřenosti nejpozději do splatnosti první
Takto předepsané zálohy.

4) Smluvní strana, vůči které je reklamace uplatněna, tuto přešetři a výsledek šetře-
ni oznámi písemně reklamujicÍ Smluvní straně ve lhůtě dc 15 kalendářních dnů
ode dne. kdy reklarnaci obdržela. Byla-li reklamace oprávněná, bude neprodle-
ně provedeno vzájemné vypořádáni rozdíhj v platbách, a to do 30 kalendářních
dnů ode dne doručeni reklamace příslušné SmluvnÍ straně, nenľ-li stanoveno
právním předpisem jinak. v případě reklamace jiných skutečnosti než
plateb elektřiny se postupuje obdobně. Spočívá-li důvod reklamace vyúčtováni

" dodávky elektřiny ve vyúčtováni distribuce elektřiny a Obchodník ve lhůtě podle
věty prvé [ohoto odstavce reklamuje vyúčtování distribuce elektřiny ve vztahu
k POS, lhůty podle věty prvé a věty druhé tohoto odstavce po dobu vyřizováni
reklamace vyúčtováni distribLĹce elektřiny neběží. její v rámci vypořádáni Ob-
chodník povinen vrátit Zákazníkovi přeplatek, postupuje se podle ČI. lV. odst. 7
poslední věty VOPD,

5) Reklamace se up|atňLlje doručeníní na zasÍlaci adresu vyzvané Smluvní 3tcäny
uvedencu v přislušné Smlouvě.

Vlil. ŘEŠENÍ SPORÚ

l) Smluvní strany se zavazuji, že vynaloží veškeré úsilí, aby býy případné spoty
vyplývajicí ze Smlouvy urovnány smírnou cestcu: zavazuji se, že budou postu-
povat tak. aby byla sporná situace objektivně vysvětlena, a za tímto Účelem si
poskytnou nezbytnou součinnost.

2) Případná přislušnosE soudu pro řešeni sporú vzniklých v souvislosti se Sm|ouvo'j
je stanovena příslušným právním předpisem; v případě soudniho řizenive
sporech s mezinárcdním prvkem je místně příslušný vZdy soud podle sídla
Obchodníka. Rozhodným právem bude vždy právo České republiky (přičemž
se vywčuje zpětný odkaz na jiné než české právo).

3) je-li Zákazník $pDířebite|e|n ve srnyslu platných právních předptsú, je též možné
případné spory vyplývajĹcÍ ze Smlouvy mimosoLjdně řešit před Energetickým
regulačnkn úřadem, Masaŕykovo náměstí 5, 586 01 jihlava, www.eru.cz.

IX. DORUČOVÁNÍ

l) jakékoliv oznámeni nebo dokument, který má být doručen níezi Smluvními
stranami Ĺdá|e jen ,,Podáni"], není-li stanOveno ve VOPD nebo ve Smlouvě jinak,
může být doručen alespoň jedním z následujicich způsobů doručováni:
a) doručeni na zasilaci adresu Smluvní strany uvedenou ve Smlouvě nebo VOPD;

Smluvní strany si tuto adresu ujednávají jako adresu pro doručováni ve smjslu
pň'slušného právního předpisu:

b) osobním doručením, popř. doručením kurýrem: Podáni bude považováno za
doručené dnem předáni Podáni odpovědné osobě adresáta (příjemce);

C) doporučeným dopisem; pQdáni bude považováno za doručené dnem doru-
čem, přičemž za doručeni se pokládá okamžik, kdy sie dopis dostane do sfé'y
příjemce dopisu, včetně připaclu. že je převzetí dopisL| příjemcem odmítnuto.
Nenŕli Podáni doručeno dřive, považuje se za doručené LlběhnLltlnj lhůty pro
vyzv'ednuti doporučené zásilky stanovené držitelem poštovni licence:

d) dopisem: Podání bude považováno za doručené dnem doručeni, přičenjZ za
doručeni se pokládá okamžik. kdy se dopis dostane do sféry příjemce dopisu,
včetně případu, že je převzetí dopisu příjemcem odmŕtnuto;

e) faxovým přenosem na kontaktní údaj uvedený ve Smlouvě: Podání bLlde
považováno za doručené cbdrZenim zpětnéŕio fäxového potvrzeni o uspěš-
něm doručeni z příjemcova fáxového přistroje, poKud je zpětná zpráva přijata
v pracovni den dc 15.00 hodin, jinak následujici pracovni den po pracovním ,
dni, kdy bylo odesláno;
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f) elektronicky (e-mailem): Podáni vŮči Obchcdnikovi bude považováno
za doručené dnem doručeni, přičemz za doručení se pokládá okarnžik,
kdy se e-rnailová zpráva dostane do sféry příjemce e-mailové zprávy, včetně
případu, že je převzetí e-mailové zprávy příjemcem odnHtnuto;

g) prostřecinicNÍm zprávy SMS odeslané na Kontaktní äslo mobi|nlho telefonu:
Podání bude považcvánc za doručené obdržením zpětného potvrzeni
o úspěšném doručeN:

h) doručeMn do datové schránky;
l) prostkdnictvím internetové aplikace ČEZ ON-LINE.

2) Smluvní strany si sjednávají, že Obchodník má právo zasílat zprávy. inforrnace.
pctvrzeni q doručeni zpráv, faktuty, předpisy zaloh, výzvy, upomínky a jiná
sděleni ve věci Sm|oLl\'y a jejího plněni prostřednicNIm SMS zpráv nebo elektro-
nických prostředků (zejména e-mailem), pokud Obchodník má takovýto kontakt
Zákazníka k dispozici. Obdobně se souhlas vztahuje i na zasíláni obchodních
sděleni v elektronické i v písemné formě ve věci dodávek elektřiny a souvise-
jicich služeb; Zákazníkovi přšluši právo od mitnout obchodní sděleni zasílané
elektronickou formou podle platných právních předpisů.

3) Písemná Podáni určená Obchoáníkcvi musí být doručena na ,.Adresu pro
pÍsemný styk" uvedenou ve Smlouvě, a to společnosti ČEZ prodej, a.s., Plzeň,
Guldenemva 2577/19, PSČ 32(3 00, která zejména ve věcech smluvních vztahů,
fákturace (vyúčtování dodávek elektřiny a dalších plateb) a správy pohledávek
jedná na základě smlouvy o poskytování služeb jménem Obchodníka.

4) Pro komunikaci při plnění Smlouvy může Zákazník použit zejména tyto kontakty:
telefony: Zákaznická linka 371 100 100: webová stránka (internet): www.cez.cz:
e-mail: cez@cez,cz. TelefonnI hovory budou nahrávány. na což bude Zákazník
na začátku hovoru upozorněn. Hovorné, jakož i náklady na použití ostatních
prostředků komunikace na dálku, budou zpoplatněny dle tarifu poskytovatele
příslušného koi'nunikačNho prostředku pQužitého Zákazníkem.

5) Obchodník je oprávněn při komunikaci se 7ákaznikem požadovat ověřeni
identifikačních údajů Zákazníka. Obchodník je též oprávněn neprovést jakýkoliv
úkon pcžadovaný Zákazníkem do doby ověřeni oprávněnosti provedení pokynu
žákazMka. V případě jejich nedostatečného doloženi Či pochybnosti o správné
identifikaci Zákazníka je Obchodnik oprávněn Zákazníkův požadavek neprovést.

.
X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
I) Pokud by jakýkoli závazek (povinnost) podle VOPD byl neplatný nebo právně

nevymahatelný nebo by se stal nep|atriýľ"n či právně nevymahatelným, ríebude
to mŕt vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků (povmností) podle
Smlouvy a VOPD.

2) Obchodník je oprávněn VOPD měnit (novelizovat;. popř. je nahradit novými
VOPD. Změny (nové) VOPD budou Zákaznikovi oznámeny tak, že je Obchodník
Zákazníkovi oznámi způsobem dle ČI. lx. odst, 1 (zejména písmeno l) a zveřejní
je nejméně 30 dnů přede dnem účinnosti změny (nových) vopd, a to způso-
bem umaZňulÍcÍm dálkový přistup (na své webové adrese a v tisku) a dále ve
svých obchodnÍch místech (kancelářích, provozovnách apod.). Zákazník je
povinen se s novelizovanými (novými) VOPD seznámit. Zákazník je oprávněn
Eiez uvedeni důvodu písemně odstoupit od Smlouvy do 3 měsíců od změny
VOPD. To však neplatí, pokud Obchodník oznámi Zákazníkovi změnu nejpozději
30 dnů přede dnem účinnosti takové změny a současně Zákazníka pouČi o jeho
právu na odstoupeni od Smlouvy. V takovém případě je Zákazník oprávněn
bez uvedeni důvodu písemně odstoupit od Smlouvy nejpozději 10 dnů přede
dnem účinnosti změny. NeprojevAi Zákazník včas písemně vůli od Smlouvy
odstoupit, stávají se ncvelizované (nové) VOPD závazné pro další smluvní vztah
podle Smlouvy. Odstoupeni je účinné k poslednímu dni kdendářniho měsíce, ve
kterém bylo doručeno Obchodníkovi, neurči-li Zákazník pozdější den účinnosti
odstoupeni. Urči4i však pozdější den účinnosti odstoupeni, pIati pro něj od prv-
ního dne kalendářního měsíce následujiciho po doručeni odstoupeni (neidřive
však ode dne účinnosti změny VOPD) VQPD ve znění zrněn, v důsledku nichž
Zákazník od SmloL|vy odstoupil. Odstoupeni, které bylo uskutečněno do 3 měsí-
ců od Účinnosti změny VOPD a méně než 10 dnů přeci koncem daného měsíce,
je účinné k poslednímu dni kalendářniho měsíce, který následuje po měsíci, ve
k[erém bylo odstoupeni dcručeno Obchodníkovi. Zákazníkovi nevzniká právo
na odstoupení od Smlouvy v případě změny VOPD z důvodu zajištěni souladu
VOPD s obecně závazným právním předpisem.

3) Obchodník je oprávněn měnit cenu/y za dodávku silové elektřiny stanovenou-
/é Ceníkem. Nový Ceník zveřejni Obchodník nejméně 30 dnů přede dnem
účinnosti změny Ceníku, a to způsobem umožňujícím dálkový přistup (na své
webové adrese a v tisku) a dále ve svých obchodních místech (kancelářích,
provozovnách apod.) Zákazník je povinen se se změnami Ceníku seznámit.
Zákazník je oprávněn bez uvedeni důvodu písemně odstoupit od Smlouvy do
3 měsíců od účinnosti zvýšení ceny za dodávku silové elektřiny. To však neplatí,
pckud Obchodník oznámi Zákazníkovi zvýšeni ceny za dodávku silové elektřiny
nejpozději 30 dnů před dnem účinnosti takové změny a současně Zákazníka

' pcjučl o jeho právu na odstoupeni od Smlouvy. V takovém případě je Zákazník
oprávněn bez uvedeni důvodu písemně odstoupit od Smlouvy nejpozději
10 dnů přede dnem úČinnosti zvýšeni ceny za dodávku silové elektřiny. Ne-
projevi-ti Zákazník včas písemné vůli k odstoupeni cd Smlouvy, stává se nově
stanovená cena silové elektřiny závazná pro další smluvní vztah podle Smlouvy
ode dne účinnosti zvýšeni ceny za dodávku silové elektřiny v Ceníku. Písemné
odstoupeni představuje Smluvními stranami dohodnutý výlučný nástroj pro
vyslovení nesouhlasu se zvýšením ceny za dodávku silové elektřiny v Ceníku.
Odstoupeni le účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo
doručeno Obchodnikovi, neurči4i Zákazník pozdější den účinnosti odstoupeni.
UrČi-li však pozdějši den účinnosti odstoupení. platí pro něj od prvního dne
ka|endářnlho měsíce následujiciho po doručeni odstoupení (nejdříve však
ode dne·účinnosti zvýšení ceny za dodávku silové elektřiny v Ceníku) Ceník ve
znění zrňěň; v důs|edku nichž ZÉikaznik od Smlouvy odstoupil. Odstoupeni, kte-
ré bylo uskutečněno do 3 měsíců od účinnosti zvýšeni ceny za dodávku silové
elektřiny v Ceníku a rnéně než 10 dnů před koncem daného rněsice, je účinné
k pos|ednímu dni kalendářnina rňěsice, který následuje po měsíci, ve kterém
bylo odstoupeni doručeno Obchodníkovi. Právo odstoupit od Smlouvy Zákaz-
níkovi nevzniká, pokud se ve vztahu k němu cena za dodávku silové elektřiny
nezvyšuje. výslovně se konstatuje, že právo odstoupit rovněž nevzniká v případě
změn Sazeb na základě rozhodnuti ERÚ či jiného pň'slušného orgánu.

4) v případě nemožnosti uplatněni odstwpeni pcídle § Ila odst. 3 EZ dle výše
uvedeného, zejména v případě změny |egis|aĚivy, je Zákazník v případě změny
VOPD a./nebo Ceníku Obchodníkem ve smyslu a za podmínek uvedených

v předchozích odstavcích oprávněn takové zrněny VOPD q/nebo Ceníku cjdmřt-
nout a Srnlouvu z tohoto důvodu písemně vypovědět způsobem a za podmínek
uvedených v Cl. Ill, odst. 6 V(JPD.

5) Obě Smluvní strany na sebe přetjíraji nebezpečí změny okolností ve smyslu
§ 1765 odst. 2 OZ.

6) Smluvní strany se zavazují že neposkytnou Sn1íouvu jako celek nebo i její část
(která není veřejně známa) a neveřejné irformace plynoucí ze smluvního vztahu
třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany krčmě
případu, kdy jim zveřejněni nebo poskytnuti třetí osobě určuje příslušný právni
předpis, závazné rozhodnuti soudu nebo správního orgánu a případy starKNené
ve Smlouvě.

7) Smluvní strany se zavazují přijmout technická a organizační vnitřní opatřeni
k ochraně neveřejných informací, zejména d ůvěmých informací, osobmch údajů
a informaci z registru údajů.

8) Zákazník, který je fyzickou osobou, uděluje při uzaviránÍ Smlouvy Obchodníkovi
svobodný souhlas. aby po dobu trvání Smlouvy a následně tři roky po jejím
skončeni, pro účely
· zjištěni relevantních potřel Zákazníka
· nabídnuti a poskytnuti vhodných obchodních nabídek a benefitnich zákaznic-

kých programů OEchodnika
· ověřeni zákaznické bonity (ověřeni a hodnoceni platební niorálky prostřednic-

tvím registrů dlužníků),
shromažďoval, monitoroval, profilcval, zpracovával, vyhodnocoval, a to i auto-
rnaíizovaně, a uchovával OSQtxá údaje Zákazníka, a to zejména jméno, příjmení.
titul, trvalý pobyt/mišto podnikáni, datum narozeni, rodné číslo, číslo bank.3vního
účtu, údaje z předložených dokladů, údaje o platbádi a platební morálce, SlPO,
telefonní a e-mailové spojeni, ip adresu, cocjkie, údaje q spotřebě a odběrném
místě,
výše uvedený souhlas může Zákazník kdykolM odvolat. Poskytnuti těchto osob-
nich údajů za výše uvedenými účely je smluvním požadavkem Obchodníka.
Obchodník je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje Zákazníka
v souladu s Nařízením Evropského paňamentu a Rady (EU) 2016/679 jdále
jen ,,GDPR"] a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů [dále jen
,.ZOOÚ"] bez souhlasu Zákazníka (subjektu Udajú napňklad pokud je zpraco-
váni nezbytné pro spiněni právni povinnosti, pokud je zpracováni nezbytné pro
splněni Smlouvy, jakož i v případech oprávněného zájmu Obchodníka, tedy i pro
účely přímého marketingu (informačních a produktových kampani) C·bchodnika.
Obchodník je oprávněn zpracovávat O$Obľ}i údaje Zákazníků po dobu trvání
Smlouvy a následně tři roky po jejím skončení, a to z důvcciu oprávněných
zájmů Obchodníka.
Osobní údaje může Poskytovatel získat v souvislosti s uzavřením Smlouvy,
přímým kontaktem se Zákazníkem nebo případně od třetích osob. jestliZe
Obchodrňk nezíská osobní údaje přímo od Zákazníka, sdělí Zákazníkovi nejpoz-
ději do jednoho měsíce zdroj, ze kterého osobní Údaje pocházejí, a případně
informace o lom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů.
Zákazník může v případech a za Óodmínek uvedených v ČI. 15 až 22 GDPR
a ZQOÚ požádat o bezplatný přístup ke svým osobrúni údajům. o jejich kopii,
opratu nebo výmaz, popřípadě oniezenÍ zpracováni, a vznést nániitku proti
zpracování, profilováni, jakož i právu na přenositelnost údajů. Zákazník má také
právo podat stížnost u dozorového orgánu.

" Osobní údaje budou pro Obchodníka zpraccvávat také subdodavatelé posky-
tujici služby cEsluhy Zákazníků, a to na základě smluv o zpracováni osobních
údajů uzavřených v souladu s GDPR a ZOOÚ. Kompletní seznam subdodavatelů
a zpracovatelů osobních údajů je zveřejněn na webové stránce www.cez.cz -
při uzavíráni Smlouvy bude Obchodníkem na požádáni Zákazníka poskytnut
Obchodník zpracovává osobní údaje Zákazníků rnanuálně i autmrlaticky.
Ochrana osobních údajů Zákazníků je technicky a organizačně zabezpečena
v souladu s GDPR a ZOOL). Za tímto účelem Obchodník ustanovil Pověřence,
který dohliži na dodržováni GDPR a ZOOÚ a je pro Zákazniky a dozorujicľ
organy kontaktní osobou pro oblast zpracováni osobních údajů, KontakťnÍ údaje
na Pověřence jsou uvedeny na webových stránkách ôbchodníka www.cez.cz.
Obchodník má vůči Zákazníkovi a dozorujÍcÍmu orgánu oznamovací povinnost
v případě porušení zabezpečeni osobních údajů subjektu údajů.

9) Zákaz poskytnuti Snibuvy nebo jejich části a povinnost ochrany důvěrných
infcŕmaci a o$obnjch údajů nebráni zpřístupněni Smlouvy. důvěrných informaci
a osobních údajů, včetně konkrétnich informaci o průběhu plněni podle
Smlouvy, osobám v rámci podnikatelského seskupeni Obchodníka a dále též
jejich předáni OTE, a. s., a ERÚ v souladu s EZ a jeho prováděcími předpisy
a v soulad u s příslušnými smlouvami uzavřenými Obchodníkem. zejniéna POS,
v případě, že se jedná o Sm|ouvLl o sdružených službách dodávky elektňny.
Osobami v rámci podnikatelského seskupeni Obchodníka se rozLlmi společnost
čez. a. s., a ji ovládané osobyi

IQ) Smluvní strany se vzájemně zavazuji podávat si včasné a určité informace o změ-
nách údajů uvedených ve Sn'douvě. které nemají vliv na její změny, např. změny
identifikačních údajů Smluvní sErany, osobních údajů, zasílací adresy. Opomenuti
nebo neposkytnuti takových informaci jde k tíži povinné Smluvní strany. Smluvní
strany se dále zavazují poskytovat si včas všechny informace, které by měly nebo
mohly mŕt vliv na plněni Smlouvy.

11) Zákazník je povinen zabránit případné ztrátě Či neoprávněnému zpřístupněni
svých identifikačních údajů ze Smlouvy (např, čisla Smlouvy. čísla Zákazníka,
číslo OM) třetí osobě a učinit účirmá opatření proti jejich zneužiti.

12) Ner.i4i ve Srnlouvé uvedeno jinak, je smluvní vztah mezi Obchodníkem a Zákaz-
níkem uzavřen na dobu neurčitou.

13)V případě L|zavíráni, změny a ukončováni Smlouvy lze vlastnoruční podpis
zástupce Obchodníka provést taksimúem tohoto podpisu: obdobně tak lze
postupovat i v případech následného písemného styku v rámci plněni Sínlouvy,
není-li ve Smlouvě nebo VOPD stanoveno jinak. Pokud je za Zákazníka jakožto
zmocnitele při uzavíráni, zrněně nebo ukončování Smlouvy činěn Úkon na
základě plné moct, může Obchodník požadovat doloženi plné moci v písemné
podobě, jakcž i úřední ověřeni podpisu zmocnitele.

14)VQPD jsou platné a Účinné od 1. červenGe 2017. Vydaním těchto VOPD
se nemění smluvní vztahy uzavřené do 30. června 2017.

\

V Praze dne 1. července 2Ô17
čez předej. as.



Uveřejněno v registru smluv dne:

Příloha č. 2
Specifikace odběrných mist, časová a technická specifikace plněni
smluvní strany: OBCHODNÍK: ČEZ prodej, a.s. Zákazník: Česká republika - Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

ČÍSLO SMLOUVY:

PODPISY ÚČASTNÍKŮ:

DATUM SJEDNÁNÍ PŘÍLOHY:

10390077/2018

10.7.2018

HSL l- 73-69/KŘ-EKO-P--81-2018

SAZBA .. . . Ukončeni
Pořadí Adresa odběrného místa MS OM EAN OPM DISTRIBUCE Zahajeni dodavky dodávky

1 Bezděz 20, bytový dům 75480 2950555 859182400405731108 C60d dnem připojeni pds dobu neurčitou
2 Břevniště 86, Hamr na Jezeře, bytový dům 74472 3021148 859182400405740827 C60d dnem připojení PDS dobu neurčitou
3 Cvikov Dělnická 339, bytový dům 850160 3527759 859182400400201163 C60d dnem připojeni PDS dobu neurčitou
4 Cvikov,Husova 268, hasičská zbrojnice 859182400408478246 C60d dnem připojenI POS dobu neurčitou
5 Cvikov, Nerudova 300, základní škola 859182400408478260 C60d dnem připojeni PDS dobu neurčitou
6 Česká Lípa, Dobranov 14, knihovna 859182400408478239 C60d dnem připojení pds dobu neurčitou
7 Česká Lípa, Brněnská 2558, výšková budova 859182400408479977 C60d dnem připojení PDS dobu neurčitou
8 Česká Lípa, Okružni2034, výšková budova 859182400408478259 C60d dnem připojení pds dobu neurčitou

Česká Lipa, Partyzánská 1053, základní
9 škola 859182400408479984 C60d dnem připojeni PDS dobu neurčitou
10 Dolní Libchava 10, komerční objekt 79426 3009391 859182400405721666 C60d dnem připojení PDS dobu neurčitou
11 Dubá, Dlouhá 113, základni škola 859182400408479991 C60d dnem připojení pds dobu neurčitou

Dubá, Masarykovo náměstí 138, městský
12 úřad 859182400408478291 C60d dnem pr|po|enÍ PDS dobu neurčitou
13 Dubá, Českolipská 268, kino 859182400408478523 C60d dnem připojeni POS dobu neurčitou
14 Hamr na jezeře Okružní 68, bytový dům 74535 3024498 859182400405740551 C60d dnem připojení PDS dobu neurčitou
15 Holany 45, základní škola 859182400408478574 C60d dnem připojení PDS dobu neurčitou
16 Horní Libchava 60, obecní úřad 75515 2951468 859182400405730552 C60d dnem připojení PDS dobu neurčitou
17 Horní Police 1, zámek 859182400408478581 C60d dnem připojeni pds dobu neurčitou
18 Chlum 64, hasičská zbrojnice 859182400408478611 C60d dnem připojení POS dobu neurčitou

Jablonné v Podještědí, Markvartice 176,
19 bytový dům 859182400408478604 C60d dnem připojení PDS dobu neurčitou

Jablonné v podještědí, Petrovice 31, hasičská
20 zbrojnice 859182400408478598 C60d dnem připojeni PDS dobu neurčitou

ČEZ Prodej, a.s.



21 Mařenice 26, obecní úřad 872374 3444387 859182400407200770 C60d dnem připojeni pds dobu neurčitou
22 Mimoň, Letná 236, základni škola 859182400408478635 C60d dnem připojení PDS dobu neurčitou
23 Noviny pod Ralskem 116, obecní úřad 74692 3032919 859182400405738527 C60d dnem připoiení PDS dobu neurčitou

Nový Oldřichov, Mistrovice 177, hasičská
24 zbrojnice 859182400408478642 C60d dnem připojeni pds dobu neurčitou
25 Nový Bor, svojsíkova 753, bytový dům 859182400408478659 C60d dnem připojeni pds dobu neurčitou
26 Okna 40, obecní úřad 859182400408479946 C60d dnem připojení PDS dobu neurčitou
27 Polevsko 152, obecní úřad 76618 3019080 859182400405719984 C60d dnem připojeni PDS dobu neurčitou
28 Prácheň 126, základní škola 842436 3479844 859182400400277847 C60d dnem připojeM pds dobu neurčitou
29 Provodín 80, obecní úřad 859182400408478666 C60d dnem připojení POS dobu neurčitou
30 Prysk, Dolní Prysk 5, bytový dům 859182400408477690 C60d dnem připojeni POS dobu neurčitou
31 Ralsko, Hradčany 472, bytový dům 859182400408479953 C60d dnem připojení PDS dobu neurčitou
32 Skalice u České Lípy 377, obecní úřad 859182400408477706 ,. C60d dnem připoieni PDS dobu neurčitou

Sloup v Čechách, T.G. Masaryka 81, MŠ a ZŠ 75829 2973600
-. . . --33 základni škola 859182400405727392 C60d dnem pr|po|en| PDS dobu neurcitou

Sloup v Čechách, Komenského 236, obecní
34 úřad 859182400408477706 C60d dnem připojeni PDS dobu neurčitou

Staré Splavy, J. Roháče z Dubé 75, budova 71397 2968358
35 České pošty 859182400405772170 C60d dnem připojení pds dobu neurčitou
36 Stružnice 69, Jezvé, mateřská škola 72951 3048226 859182400405756217 C60d dnem připojeni POS dobu neurčitou
37 Stvolínky 52, obecní úřad 859182400408478741 C60d dnem připojení PDS dobu neurčitou
38 Velenice 154, hasičská zbrojnice 75682 2962843 859182400405728627 C60d dnem připojení PDS dobu neurčitou
39 Volfartice 81, základni škola 75975 2983607 859182400405726159 C60d dnem připoienj pds dobu neurčitou
40 Zahrádky 19, základní škola 859182400408479460 C60d dnem připojení PDS dobu neurčitou
41 Zákupy, Nové Zákupy 532, bytový dům 859182400408478277 C60d dnem připojeni PDS dobu neurčitou
42 Albrechtice v j. H. 24, hasičská zbrojnice 841305 0003529327 859182400400289031 C60d dnem připojeni PDS dobu neurčitou
43 Bedřichov 307, bývalá hasičská zbrojnice 841286 0003528827 859182400400289741 C60d dnem připoienj PDS dobu neurčitou

Bohdalovice 37, Velké Hamry, hasičská 841314 000352989 859182400400289123
44 zbrojnice C60d dnem připojeni PDS dobu neurcitou

Desná, Krkonošská 707, dům pečovatelské 841298 0003529099 859182400400288966 -. . . -.
45 služby C60d dnem pr|po|en| PDS dobu neurcitou

Desná, Pustiny, Příkrá 533, hasičská 859182400408477980 -. . . --
46 zbrojnice C60d dnem pr|po|en| PDS dobu neurcitou
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47 Desná Větrná 627, výšková budova 841325 0003530234 859182400400289239 C60d dnem připojeni PDS dobu neurčitou
48 Dolní Maxov 208, základní škola 814288 0003528845 859182400400289765 C60d dnem připojeni PDS dobu neurčitou
49 Držkov 9, obecní úřad 859182400408478284 C60d dnem připojeni PDS dobu neurčitou
50 Frýdštejn 136, hasičská zbrojnice 841274 0003528133 859182400400289628 C60d dnem připojeni PDS dobu neurčitou

Jablonec nad Nisou, Janáčkova 150, základni 841293
51 škola 0003528921 859182400400289819 C60d dnem připojeni PDS dobu neurčitou

Jablonec nad Nisou, Mirové náměstí, MÚ
52 3100 městský úřad 841265 0003527918 859182400400289536 C60d dnem připojení PDS dobu neurčitou

jablonec nad Nisou Mšenská 4017, výšková
53 budova 841270 0003527936 859182400400289581 C60d dnem připojeni PDS dobu neurčitou

jablonec nad Nisou, Polní 3369, výšková 841266 0003527921 859182400400289543
54 budova C60d dnem pr|polenl PDS dobu neurcitou

Jablonec nad Nisou, Požární 400, Kokonín 0003528559 859182400400289680
.. , . .,55 zbrojnice C60d dnem pr|polenl PDS dobu neurcitou

jablonec nad Nisou Průběžná 4472, Paseky 814269 0003527932 859182400400289574
.. , . .,56 zbrojnice C60d dnem pr|polenl PDS dobu neurcitou

Jablonec nad Nisou, U tenisu 3859 sportovní 841277 0003528357 859182400400289659
.. . . .,57 areál C60d dnem pr|po|en| PDS dobu neurcitou

58 jenišovice 67, obecní úřad 841273 0003527986 859182400400289611 C60d dnem připojeni PDS dobu neurčitou
59 Jílové u Držkova 100, hasičská zbrojnice 859182400408478673 C60d dnem připojeni pds dobu neurčitou

Kořenov, Horní polubný 1428, hasičská 841290 0003528867 859182400400289789
.. , .60 zbrojnice C60d dnem pr|po|en| PDS dobu neurcitou

61 Kořenov, Příchovice 1155, hasičská zbrojnice 859182400408478543 C60d dnem připojení PDS dobu neurčitou
62 Loužnice 58, obecní úřad 841272 0003527958 859182400400289604 C60d dnem připojení PDS dobu neurčitou
63 Lučany nad Nisou 165, sokolovna 841294 0003528938 859182400400289826 C60d dnem připojení pds dobu neurčitou
64 Malá Skála, Vranové 122, obecní úřad 859182400408478765 C60d dnem připojeni POS dobu neurčitou
65 Maršovice 147, hasičská zbrojnice 841276 0003528326 859182400400289642 C60d dnem připojení pds dobu neurčitou
66 Nová Ves nad Nisou 281, obecní úřad 841282 0003528590 859182400400289703 C60d dnem připojeni PDS dobu neurčitou

Pěnčín, Alšovice 13, bývalá hasičská 859182400408478710
.. . . .,67 zbrojnice C60d dnem pr|polenl PDS dobu neurcitou

68 Pěnčín, Bratříkov 67, hasičská zbrojnice 859182400408478697 C60d dnem připojeni pds dobu neurčitou
69 Pěnčín, Jistebsko, hasičská zbrojnice 859182400408478000 C60d dnem připojeni PDS dobu neurčitou
70 Plavy, Haratice 35, základní škola 859182400408477973 C60d dnem připojení pds dobu neurčitou
71 pulečný 99, bývalá hasičská zbrojnice 841285 0003528818 859182400400289734 C60d dnem připojení PDS dobu neurčitou
72 Rádlo 150, hasičská zbrojnice 841281 0003528575 859182400400289697 C60d dnem připojeni PDS dobu neurčitou
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Rychnov u Jablonce n.N. Sokolská 52, 841327 0003530254 859182400400289253
-. . . ..73 zbrojnice C60d dnem pnpojeni PDS dobu neurcitou

74 Skuhrov 63, obecní úřad 859182400408478727 C60d dnem připoiení PDS dobu neurčitou
75 Skuhrov 80, hasičská zbrojnice 859182400408478734 C60d dnem připojení pds dobu neurčitou
76 Smržovka, Hlavní 350, hasičská zbrojnice 841306 0003529340 859182400400289048 C60d dnem připoiení PDS dobu neurčitou
77 Tanvald, český Šumburk 420, sokolovna 859182400408478567 C60d dnem připojeni pds dobu neurčitou
78 Tanvald, Palackého 359, městský úřad 859182400408477959 C60d dnem připojeni PDS dobu neurčitou

Velké Hamry ll, Hamrska 479, hasičská 859182400408478314
79 zbrojnice C60d dnem pr|po|en| PDS dobu neurcitou
80 Vlastiboř 77, bývalá základní škola 859182400408478536 C60d dnem připojení PDS dobu neurčitou
81 Zlatá Olešnice, Lhotka 46, kulturní dům 859182400408477966 C60d dnem připojenI PDS dobu neurčitou

Železný Brod, Horská Kamenice 94, opravna 859182400408477977
.. . . ..82 aut C60d dnem prlpo|en| PDS dobu neurcitou

Andělka, Višňová, sloup před bývalou 841339 3530830
83 hasičskou zbrojnicí mezi č.p. 67 a Cp. 116 859182400400289376 C60d dnem pr|po|eni PDS dobu neurcitou
84 Arnoltice 81, Bulovka hasičská zbrojnice 841328 3530266 859182400400289260 C60d dnem připojení POS dobu neurčitou
85 Bílý Kostel nad Nisou 206, obecní úřad 841349 3531057 859182400400288577 C60d dnem připojení PDS dobu neurčitou
86 Dlouhý Most, stožár mezi č.p. 282 a 106 841354 3531154 859182400400288621 C60d dnem připojeni PDS dobu neurčitou
87 Frýdlant, Husova 344, ZŠ 841330 3530446 859182400400289314 C60d dnem připojeni PDS dobu neurčitou
88 Frýdlant, Nádražní, 838, bytový dům 841334 3530458 859182400400289321 C60d dnem připojeni pds dobu neurčitou
89 Heřmanice 2, obecní úřad 841335 3530469 859182400400289338 C60d dnem připojeni PDS dobu neurčitou
90 Hlavice, hasičská zbrojnice 841342 3530862 859182400400289406 C60d dnem připojení PDS dobu neurčitou
91 Horní Řasnice 230, obecní úřad 841330 3530294 859182400400289284 C60d dnem připojeni POS dobu neurčitou

Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73,
92 městský úřad 841389 3531607 nem pr|po|en| o u neurcitou859182400400288072 C60d d "' ' ' PDS d b "'

Hrádek nad N'sou, Ž'tavská 558, restaurace 841388 3531606
93 Lidový dům 859182400400288065 C60d dnem připojení pds dobu neurčitou
94 Chotyně 200, hasičská zbrojnice 841350 3531069 859182400400288584 C60d dnem připojeM pds dobu neurčitou
95 Jeřmanice, Pastevní, stožár, naproti č.p. 213 841390 3530608 859182400400288089 C60d dnem připojeni PDS dobu neurčitou
96 jindřichovice pod Smrkem 245, obecní úřad 841336 3530484 859182400400289345 C60d dnem připoiení PDS dobu neurčitou
97 Kobyly, Nechálov 40, sokolovna 859182400408478550 C60d dnem připoiení PDS dobu neurčitou
98 Krásný Les, hasičská zbrojnice 160 841329 3530284 859182400400289277 C60d dnem připojení PDS dobu neurčitou
99 Křižany 340, obecní úřad 859182400408478703 C60d dnem připojeni PDS dobu neurčitou
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100 Kryštofovo Údolí 166, obecní úřad 841352 3531086 859182400400288607 C60d dnem připojeni pds dobu neurčitou
101 Liberec Ještědská 230, hasičská zbrojnice 841381 3531599 859182400400288898 C60d dnem připojeni POS dobu neurčitou
102 Liberec Habartická 268, hasičská zbrojnice 841382 3531600 859182400400288904 C60d dnem připojení POS dobu neurčitou

Liberec, Hodkovická 103, penzion, bývalá 841395 3531734
W103 pošta 859182400400288133 C60d dnem pripojem POS dobu neurcitou

104 Liberec Kateřinská 65, areál Biston 841396 3531811 859182400400288140 C60d dnem připojeni pos dobu neurčitou
Liberec KubelIkova 604, Magna Exteriors & 841366 3531368

105 Interiors 859182400400288744 C60d dnem pripojení PDS dobu neurčitou
106 Liberec, Kyjevské náměstí 3, bytový dům 859182400408477218 C60d dnem připojeni POS dobu neurčitou
107 Liberec, Lesní 575, základni škola 859182400408477935 C60d dnem připo,jeni pds dobu neurčitou
108 Liberec Lounská 409, bytový dům 841368 3531392 859182400400288768 C60d dnem připojení PDS dobu neurčitou
109 Liberec, Na bojišti 795/15, střední škola 841361 3531331 859182400400288690 C60d dnem připojení pds dobu neurčitou
110 Liberec Nad školou 278, základni škola 841379 3531597 859182400400288874 C60d dnem připojeni PDS dobu neurčitou
111 Liberec nám. Míru 464, restaurace 841337 3531595 859182400400288850 C60d dnem připojeni pds dobu neurčitou

Liberec, Machnín, Rynoltická 1 budova České 841380 3531598
112 pošty 859182400400288881 C60d dnem připojeni pds dobu neurčitou

Liberec, Rudolfov, sloup u bývalé has. zbroj· 841383 3531601
113 u Cp. 9 859182400400288911 C60d dnem připojení pds dobu neurčitou
114 Liberec Soukenné náměstí 121, palác Dunaj 841356 3531181 859182400400288645 C60d dnem připojení PDS dobu neurčitou

Liberec, tř. 1. máje 52, administrativní 841364 3531346
.. . .115 budova 859182400400288720 C60d dnem pr|po|enj PDS dobu neurčitou

116 Liberec U soudu 2, vazební věznice 841359 3531313 859182400400288676 C60d dnem připojeni pds dobu neurčitou
4ŕ

117 Liberec Litavská 63, komerční objekt 841375 3531461 859182400400288836 C60d dnem připojení PDS dobu neurčitou
118 Mnišek, Oldřichovská 40, hasičská zbrojnice 868886 3517485 859182400400013124 C60d dnem připojení PDS dobu neurčitou

Nová Ves 213, 463 31 Chrastava, obecní 841354 3531078
119 úřad 859182400400288591 C60d dnem prlpo|en| PDS dobu neurcitou
120 Nové Město pod Smrkem, Žižkova 309, ZUŠ 841337 3530685 859182400400289352 C60d dnem připojení PDS dobu neurčitou
121 Oldřichov v Hájích 151, obecní úřad 841387 3531605 859182400400288959 C60d dnem připojeni PDS dobu neurčitou
122 Proseč pod Ještědem 89, obecní úřad 841386 3511604 859182400400288942 C60d dnem připojeni PDS dobu neurčitou
123 Příšovice 187, bytový dům 859182400408478307 C60d dnem připojení pds dobu neurčitou
124 Předlánce 4 Višňová, hospoda 841340 3530840 859182400400289383 C60d dnem připojení PDS dobu neurčitou

Stráž nad Nisou, Bergerovo nám. 174, bytový 841384 3531602
., , , ..125 dům 859182400400288928 C60d dnem pnpqeni PDS dobu neurcitou

126 svijanský újezď 27, obecní úřad 859182400408478268 C60d dnem připojení PDS dobu neurčitou
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127 Václavice 327, mateřská škola 841391 3531609 859182400400288096 C60d dnem připojení PDS dobu neurčitou
128 Višňová, Minkovice, hasičská zbrojnice 859182400408478680 C60d dnem připojení PDS dobu neurčitou
129 Višňová, Viska 6, bývalé kino 841338 3530816 859182400400289369 C60d dnem připoienj PDS dobu neurčitou
130 Všelibice 93, hasičská zbrojnice 841341 3830853 859182400400289390 C60d dnem připojení pos dobu neurčitou
131 Všelibice - Vrtky 8, hasičská zbrojnice 841343 3830872 859182400400288515 C60d dnem připojeni POS dobu neurčitou
132 Žibřidice 258, Křižany, restaurace 841394 3531629 859182400400288126 C60d dnem připojeni POS dobu neurčitou
133 Harrachov Nový Svět 353 hasičská zbrojnice 1800005182 859182400700044538 C60d dnem připojení pds dobu neurčitou
134 Horní Branná, sloup u Cp. 214 1800000658 859182400700007021 C60d dnem připoienÍ PDS dobu neurčitou
135 Ktová 35, sloup u hasičské zbrojnice 859182400708320931 C60d dnem připojeni pds dobu neurčitou
136 Libštát 17, základni škola 1800005597 859182400700047928 C60d dnem připojení PDS dobu neurčitou

Loukov Háje nad Jizerou, sloup nad ZŠ u 1800001619
-. . -.137 č.p. 16 859182400700015033 C60d dnem E)r|ljo|enÍ PDS dobu neurcitou

Poniklá 84, sloup u hotelu Krakonošovo 1800001650 -- - -.
138 zátiší 859182400700015262 C60d dnem prlpo|ení POS dobu neurcitou
139 Roztoky u Jilemnice 240, obecní úřad 1800001135 859182400700011004 C60d dnem připojeni POS dobu neurčitou
140 Semily, Letná, sloup u Cp. 409 1800005507 859182400700035239 C60d dnem připojení POS dobu neurčitou
141 Semily, Na Hlinách, sloup u Cp. 232 1800004087 859182400700047225 C60d dnem připojení pds dobu neurčitou

Vysoké nad Jizerou Věnceslava Metelky, 1800004362 859182400700037608
142 sloup u vodojemu C60d dnem pr|po|enl POS dobu neurcitou
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