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SMLOUVA0 SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU SP-iJ~]íB00Qt2S
È. ZPIs/Exol/Žråo‘r
(dále Jen ~Smlouva« — strana 1/2)

uzavøená mezi následujícími Smluvními stranami

Kód prodejce (vyplòujeinnogy): I E XI MI 01 0111010 I1iót innog~í

OBCHODNÍK (veSmlouvéjako,innogy)

innogy Energie, s.r.o., 10800 Praha 10, iÈ: 49903209, DIÈ: CZ49903209, zápis v OR: MìS v Praze, sp. Zn.: C 220583,
licence pro obchod splynem è. 240404240

Telefon: Bankovní úèet È.:

E-mail:

ZÁKAZNÍK (dle OR)

Firma: A‘~C r‘o ~VeÏ27o,~-c

íÈ: ac275ï&i~ DIÈ: ‚t-~t OÙ~7‘~P

Adresa: ~‘e~ry‘4r,v2‘ nO ~O1 CTC AJ ï2, ~ i-nfl IC~c ~r7Ý c I

Bankovní úèet: Zápsán vOR u soudu v: oddíl: vložka:

Zastoupen: O statutární orgán O plná moc -9 ze zákona

Van~q t~Z? /

ADRESA PRO DORUÈOVÁNå KORESPONDENCE Oje stejná jako adresa zákazníka )~jejiná:

Firma: ~ ~P‘1~Y

Adresa: :7, åt~nsn“cù & 7

KONTAKTNÍ OSOBA PRO JEDNÁNÍ VE VÌCECH SMLUVNÍCH A TECHNICKÝCH

Jméno a pøíjmení: Z1c~iC ct~ec~hc«a‘

Funkce: ¼ p~7rùšAt~_

Telefon:

E-mail:

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zálohy: 8 pøíkaz k úhradì O pøímì inkaso 2 stejný BÚ O jiný BÚ: —

periodicita: l9mìsíèní Oèvrtíetni souhrnná záloha za všechna OM (Kè):

Faktury:

Pøeplatek 9 pøevod na úèet 2 stejný BÚ O jiný BO: —

Nedoplatek 12 pøíkaz k úhradì O pøímé inkaso ~stejný BÚ O jiný BO: —

SMLUVNÍA TECHNICKÉ PODMÍNKY

Seznam odbìrných míst vèetnì jejich identifikace (EIC, adresa), technické specifikace, pøedpokládanéhoTZD a plánované roèníspotøeby
je uveden v Pøíloze è. 1 této Smlouvy.

Celková plánovaná spotøeba: ‚? Mwh/rok

Produktová øada: VIP plyn

Sjednané ceny za dodávku plynu jsou uvedeny v Pøíloze è. 1 této Smlouvy.

Lhùta pro pøijetí Nabídky a doruèení podepsané Smlouvy konèi:

Dùvod: O Nový odbìr O Zmìna zákazníka (pøepis) 121 Zmìna dodavatele — pùvodní dodavatel: ‚“2-ono c
‚1

innogyž4

ínnogy poskytne Zákazníkovi zabezpeèený pøístup do bezplatné elektronické internetové aplikace innogy24 sloužící k obsluze smluvního úètu
dodavky píynu a preda mu k ni pristupove udaje Zakaznikje povinen neprodlene Po prvnim prihlaseni zmenit pristupove heslo a toto heslo
chranit pred zneuzitim Smluvni strany Se dohodly ze od okamziku prvniho prihiaseni Zakaznika do aplikace se veskera komunikace jez bude
mezi nimi probihat prostrednictvim innogy24 stavi na roveò pisemne komunikaci a Smíuvni strany jsou povinny tuto komunikaci pravidelne
sledovat, zejména se jedná o návrhy na úpravu smluvních podmínek.



SMLOUVA Q SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU
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PØEDMÌT SMLOUVY
Touto Smlouvou se innogy zavazuje dodávat Zákazníkovi plyn a zajistit
na vlastnijméno a na vlastni úèet službu distribuènlsoustavy a Zákazník
se zavazuje zaplatit innogy za dodaný plyn a související služby innogy
cenu stanovenou nnogy a za službu distribuèní soustavy a ostatní regulované
služby cenu regulovanou stanovenou cenovým rozhodnutlm Energetického
regulaèního úøadu („ERÚ‘) pro pøíslušné období.

SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY PLYNU

Dodávka plynu se ustuteèòuje v souladu s Obchodními podmínkami
sdružených služeb dodávky plynu è. 07/2017 (,OP“) vydanými innogy
(a též zveøejnìnými na www.innogy.cz), Cenovým ujednáním a Ceníkem služeb,
které jsou nedílnou souèástlSmlouvy. Zákazník svým podpisem stvrzuje,
že ses výše uvedenými dokumenty seznámil, porozumìl jim a bez výhrad
je akceptuje. innogyje oprávnìna OP, jakož i shora uvedené dokumenty mìnit,
atone základì dùvodù v nich uvedených. Vyrozumìní o navrhované zmìnì
smluvních podmínek mùže být realizováno písemnì zasláním listiny, e-mailu,
sms, pøíp. oznámením na webu www.innogy. cz èi ústnì/telefonicky, pøièemž
innogyje oprávnìne jej spojit sjiným úkonem.

TRVÁNÍ SMLOUVY

Smlouva je uzavøena na základì písemné podepsané nabídky doruèené nebo
pøedložené Zákazníkovi ze strany innogy (,‚Nabídka“). Lhùta pro pøijeti Nabídky
a doruèeni podepsané Smlouvy konèí dnem uvedeným výše, Smlouvy doruèené
poèínaje dnem následujícím po uplynutítéto lhùty nebudou akceptovány
a považují se za neuzavøené. Vtakovém pøípadì smluvnlstranysjednávají,
že pokud innogyve lhùtì 30 dnù ode dne pozdního doruèení Smlouvy písemnì
sdìllZákaznikovi, žeji akceptuje, považuje Se Smlouva za uzavøenou.

Smlouva nabývá platnosti dnem doruèeni podepsané Smlouvy do innogy
a úèinnosti dnem odpovídajícím terminu zahájeni dodávky (,JZD“) do toho

odbìrných mist Zákazníka uvedených v Pøíloze è. 1 této Smlouvy, u nìhož
dojde k zahájení dodávky nejdøíve, pøièemž ínnogyje oprávnìna TlO
projednotlivá odbìrná místa Zákazníka v písemném sdìlení zaslaném
Zákazníkovi z dùvodù uvedených v OP jednostrannì a pøimìøenì zmìnit.

Smlouva je uzavøena na dobu urèitou 24 mìsícù (,Základní doba“)
ode dne její úèinnosti a nelze ji pøedèasnì vypovìdìt. Zákaznikje oprávnìn
písemnì odstoupitod Smlouvy v pøípadì podstatného porušeni povinnosti
zní vyplývajlcích ze stranyinnogy èiv pøípadì nesouhlasu a navrhovanou
zmìnou smluvních podminek. Podrobnosti (vè. lhùt a situací, v nichž právo
na odstoupeni nevzniká) stanoví OP a energetický zákon,

V pøípadì, že kterákoli ze Smluvních stran písemnì neoznámí druhé Smluvní
stranì nejpozdìji 40 dnù pøed uplynutim doby trvániSmlouvy, že trvá
na ukonèeni Smlouvyv aktuálnì platném termínujejiho ukonèeni, prodlužuje
se marným uplynutím této lhùty doba trváni Smlouvy bez dalšiho vždy
012 mìsícù (,Prolongace“) navazujících na Základní dobu nebo Prolongaci
poèínaje následujícím dnem pojejich uplynuti, a to i opakovanì.

CENOVÉ PODMÍNKY
Cena za dodávku plynu projednotlivá odbìrná místa je stanovena
dohodou jako pevná v Pøíloze è. 1 této Smlouvy (,‚Cenové ujednání“;
èl, 4.1. OP se neaplikuje) a cena služeb v Ceníku služeb (,‚Ceník služeb“).
Cena urèená tímto Cenovým ujednánímje platná a úèinná pro smluvnívztah
mezi Zákazníkem a innogy Po dobu 24 mìsícù ode dne úèinnosti Smlouvy
(vèetnì). Cena za službu distribuèní soustavy a ostatní regulované služby
je stanovena cenovým rozhodnutím ERÚ pro pøíslušné obdobi a distribuèní
zónu, v niž se nachází odbìrné misto Zákazníka. Cenová rozhodnuti pro pøíslušná
období jsou dostupná na www.eru.cz a ceník za službu distribuèní soustavy
a ostatní regulované služby též na www.innogy.cz

Cena za dodávku plynu bude v pøípadì Prolongace stanovena v ceníku
produktové øady plyn Standard, který bude platný a úèinný k prvnímu dni
Prolongace a který bude zveøejnìn nejpozdìji 30. den pøed tímto dnem
na webových stránkách innogy.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ .

Zákaznikje povinen poskytnout innogy veškerou souèinnost nezbytnou
zahájení dodávky na základì uzavøené Smlouvy, zejména neèinit žádná právní

anijinájednáni brániciinnogy v plnìnítakovéhojejího závazku (vè. provedeni
zmìny dodavatele), vyjma tìch, k nímž je oprávnìn podle zákona. V pøípadì
porušenltéto povinnostije Zákazník povinen zaplatit innogysmluvni pokutu
ve výši S 000 Kè. Stejnou smluvnl pokutu je povinen uhradit Zákazník,
který uvede innogyv omyl tím) že ukonèlSmlouvu dohodou a v rozporu

deklarovaným dùvodem projejísjednánl bude ve stejném odbìrném mistì
pokraèovat v odbìru ujiného dodavatele. V pøípadì, že Zákazník uèiní bez

innogy

souhlasu innogy jakýkoli právnì relevantnl projev vùle (bez ohledu na to, zda byl
èi nebyl urèen a/nebo doruèen innogy, zda se tak stalo opoždìnì, èi zda trpìl
vadami, a na to, jek a kým je Smlouva/dodávka následnì ukonèena) smìøující

pøedèasnému ukonèení Smlouvysjednané na dobu urèitou a/nebo vedoucí
ukonèeni dodávky od innogy (v roli subjektu zúètováni u operátora trhu)

probihajici na základì takové Smlouvy (za takový projevvùle se považuje i plná
moc ke zmìnì dodavatele èi opoždìnì doruèené oznámeni o ukonèeniSmlouvy
na dobu urèitou ve sjednaném terminu; za takový projevvùle se naopak
nepovažuje pouhý návrh na pøedèasné ukonèeniSmlouvy dohodou) a/nebo
Zákazník opakovanì (tzn. dva a vícekrát) poruši kteroukoli platebnl povinnost
vyplývajicíze Smlouvy (bez ohledu nato, zda jde o tutéž èi rùzné povinnosti
a zda následnì z dùvodu neoprávnìného odbìru podle 51 odst. 1 plsm. b)
energetického zákona dojde k pøerušeni dodávky e odstoupení od Smlouvy
ze strany innogy) a/nebo Zákazník zpùsobí svým jednáním nemožnost
dodávky, je innogy oprávnìna úètovatZákaznikovi smluvní pokutu zahrnující
též pøipadnou náhradu škody vzniklé innogy neodebráním pro Zákazníka
nasmlouvaného plynu ve výši 2000Kè, ato za každý kalendáønl mìsíc ijeho
èást následující po dni ukonèenidodávky od innogy do konce dobytrváni
Smlouvy (vè. pøípadné Prolongace).

Zákazníkje povinen zaplatit innogy smluvnl pokutu ve výši 100 Kè za každý
jednotlivý pøípad prodlenisjakoukoli platbou dle této Smlouvy pøesahujlcí
10 dnI.

Zákazníkje povinen vyúètovanou smluvni pokutu uhradit ve lhùtì platné
pro splatnost vyúètováni dle OR Jde-li o smluvni pokutu za pøedèasné ukonèeni
Smlouvy/dodávky v rozporu se smluvnlmi podmínkami, Zákazník se úèinnì
zprostí povinnosti její úhrady, pokud takový jeho projev vùle smìøující

pøedèasnému ukonèení Smlouvy odvolá èi vezme zpìt a odstranljeho
nepøíznivé následky vùèi innogy. Neni-li shora v konkrétním pølpadì stanoveno
jinak, má innogyvedle práva na smluvní pokutu vyplývající z porušeni povinnosti
Zákaznlke též právo na náhradu škody a úrok z prodleni vyplývající z porušení
téže povinnosti. Pøípadným odstoupením od Smlouvy nezaniká právo innogy
na smluvní pokutu vzniklou porušením povinnosti Zákazníkem pøed takovým
odstoupením.

Ustanoveni ‚Ostatních ujednáni“ nabývají úèinnosti dnem platnosti Smlouvy.

PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN
Fyzické osoby, které tuto Smlouvu uzavirajíjménemjednotlivých Smluvních
stran, tlmto prohlašuji, že jsou plnì oprávnìny k platnému uzavøeni této
Smlouvy,

Zákazník svým podpisem stvrzuje. že mu innogy s dostateèným pøedstihem pøed
uzavøením Smlouvy sdìlila veškeré potøebné informace týkajicíse smluvního
vztahu tak, aby jeho podpis vyjadøoval informovaný projev jeho vùle.

Tato Smlouva nahrazuje veškeré pøedchozí pøípadné smlouvy a dodatky
upravujícidodávky plynu pro stejná odbìrná místa, pokud byly mezi
Zákazníkem a innogy uzavøeny.

Pøílohy tvoøící nedílnou souèást Smlouvy:
Pøíloha è. 1—Cenové ujednáni a množstvi dodávky plynu, identifikace
odbìrných mist
Ceník služeb
Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky plynu è. 07/2017

O

O

O

O

5,

Místo a datum podpisu Zákazníka:

mn ‚‘a ‚( ~ ~2

jméno, funkce, podpis Zákazníka

Místo a datum podpisu innogy:

_~Ve~e-z‘oc, ~Ù.. ‚~. ~

Ing. Tomáš Varcop, jednatel l



PØåLOHA È. 1
KE SMLOUVÌ O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU è.ZPI8JEXOI/ïS7flC
Cenové ujednání a množství dodávky plynu, identifikace odbìrných míst
(strana / )

innogy

IDENflFIKACE ODBÌRNÉHO MÍSTA È.

Adresa odbìrného místa: 3Y0n-7‘r2 ‚~:c,
EIC: Plánovaná spotøeba: 9,~‘ 7 MWh/rok

Výše zálohy pro UM (Kè): ‚p ~9r&~•0, ‘ Periodicita: die Smlouvy

UD: Q‘~C. 2-ol‘7

Poznámka:

IDENTIFIKACE ODBÌRNÉHO MÍSTA È.

Adresa odbìrného místa:

ElC: 272G Plánovaná spotøeba; Mwh/rok

Výše zálohy pro UM (Kè): Periodicita: dle Smlouvy

TZD:

Poznámka:

IDENTIFIKACE ODBÌRNÉHO MåSTA È.

Adresa odbìrného místa:

EIC: 2TZG Plánovaná spotøeba: Mwh/rok

Výše zálohy pro UM (Kè): Periodicita: dleSmlouvy

TZD:

Poznámka:

IDENTIFIKACE ODBÌRNÉHO MåSTA È.
Adresa odbìrného místa:

tIC: 272G Plánovaná spotøeba: Mwh/rok

Výše zálohy pro UM (Kè): Periodicita: die Smlouvy

TZD:

Poznámka:

Jednosložková cena za dodávku plynu, uzavøenou na 24 mìsícù je stanovena takto (bez danìz plynu a DPH)

73~,— Kè/MWh

Místo a datum podpisu Zákazníka: Místo a datum podpisu innogy:

~åår‘~ùy,‘cc j: ~2. ~ Š. i~7. ~

Jméno, funkce, podpis Zákazníka Ing. Tomáš Varcop, jednatel Mgr. Zbynìk Solecký, jednatel



Ú


