SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY
opnÁmvĚnnn ru oonĚn lrrr,r
Smluvní strany:
Dodavatel elektřin]y:

Firma:
Se sídlem:
Zapsaná:

One Energy & One Mobile a.s.
Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
v obchodním rejstříku vedenémKrajským soudem v Ostravě,

oddíl B, vložka 10798

tČo:
01879880
DIČ:
CZ0I879880
Jednající:
[ng, Martin Los, statutární ředitel
Bankovní spojení: Česká spořiteln4 a.s.
pobočka:
ostrava
č. ootu (CzK):
370375935910800
IBAN (EUR):
CZ87 0800 0000 0037 a375 9359
Registrace OTE:
25559
Licence na

číslofaxu:

obchod:

Kontaktní osoba:

14l63408019

lng. Martin Los, tel.: 910500500, E-mail: zakaznik@oneenergy.cz

(dále jen,,Dodavatel'6)
Odběratel:

Firma:
sídlem:
Zapsaná:

Se

tČo:

Mateřská škola Harmonie Ostrava - Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková
organrzace
Zlepšovatelů|502127,700 30 Ostrava - Hrabůvka
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl Pr, vložka 454
75029863

DIČ:

Zastoupená:
Lenka Divinská, ředitelka
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
čísloúčtu(CZK):

l652064389/0800

Registrace OTE:
Adresa pro zasílání faktur:Mateřská škola llarmonie Ostrava - Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace,
Zlepšovatelů1502127,700 30 Ostrava - llrabůvka
Kontakt:Lenka Divinskri ředitelka
Tel,: 595 783 615
Fax.:
(dále

j

en,,Odběratel")

(společně také ,,Smluvní strany")

Mobil:
E-mail

:

info.zlepsovatelu@msharmonie.cz

I. Úvodní ustanovení
1,

2.

J.

Nedílnou součastítéto ,,Smlouvy" jsou ,,Obchodní podmínky dodávky elektřiny pro napěťovou
úroveňNN - Odběratelé kategorie C" (dále jen ,,Obchodní podmíŇy"), které tvoří Přílohu č.1 této
,,Smlouvy'o. V těchto ,,Obchodních podmínkách" jsou stanoveny společnézásady vzájemného
právního vztahu smluvních stran.
Odběrné místo ,,Odběratele'o, je připojeno k distribučnísoustavě ČBZ OistriUuce, a.s. IČ:27232425 na
základě ,,Smlouvy o připojení oprávněného Odběratele" (dále jen ,,Smlouva o připojeni"), kterou
uzavřel,,Odběratel" s provozovatelem distribučnísoustavy CEZ Distribuce, a.s.
,,Odběratel* prohlašuje, že má příslušná majetkoprávní oprávnění k odběmým místůmuvedeným
v této smlouvě.

II. Předmět smlouvy
1.

a místo plnění

Předmětem této ,,Smlouvy" je povinnost ,Podavatele" zajtstit pro ,,Odběratele":

a)

dodávku plánovaného množství elektřiny, spolu s převzetím odpovědnosti za odchylku
ve smyslu ust. § 18odst. l, vyhláš§ č. 408/2015 Sb., a
b) distribuci elektřiny a systémové služby,
do odběrných míst d|e této ,,Smlouvy" a povinnost ,,Odběratele" odebrat sjednané množství

elektřiny v odběmém místě podle této ,,Smlouvy" a včas uhradit ,,Dodavateli" platby za poskytnutí
plnění dle této,,Smlouvyo'.

2.

Místem plnění je odběrné místo ,,Odběratele":

Plánovaná ročníspotřeba;
Produkt;
Sazba;

III. Techniclc{ a časová specifikace dodávky elektřiny
1.

2.
J.

Odběr a dodávka elektrické energie pro odběrné místo je realízována v souladu s podmínkami
stanovenými Energetickým zákonem, jeho prováděcími předpisy a podmínkami stanovenými
provozovatelem distribučnísoustavy ve,,Smlouvě připoj ení".
Touto smlouvou se sjednává dodávka elekřiny, kterázaéiná dnem 1.1.2018v 0:00 hod.
Přechod práv a povinností k dodané elektřině ze strany ,,Dodavatele" a elektřině odebírané
,,Odběratelem", prostý jak,ýchkoliv práv třetích osob, se uskutečnív odběrném místě, po přechodu přes

měřícízaíizení.

IV. Cena, vyrúčtovánía platební podmínlry

l.
2.
J.

Cenyza dodávky elektřiny pro jednotlivá odběrná místa, jsou uvedeny Píiloze č. 2.
Splatnost všech obchodně-závazkoqých vŤahů podle této ,,Smlouvy" je dohodnuta na 30 dnů od dne
doručenífaktury.
Zálohy hradí ,,Odběratel" měsíčněve výši 1/12 předpokládaného ročníhoodběru, nebudeJi požadovat
Odběratel měsíění platby za skutečný odběr dle odst. 6 tohoto článku. Výše áloh je uvedena - Příloha
č.3,Vpřípadě vzniku přeplatkuOdběratele,bude Dodavatel vždy tento přeplatek vracet na bankovní

účetOdběratele a Dodavatel se zavazuje, že nebude tento přeplatek zúčtovávatjako álohovou

platbuOdběratele.

2

5, V případě prodlení Dodavatele

s lystavením zuětovaci faktury či s uhrazením přeplatku Odběrateli
ve lhůtě nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne vystavení vyúčtování,resp. zúěíovacífaktury

seDodavatel zavanlje zaplatit Odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,5 Y;o zčásíkyodpovídající
vzniklému přeplatku za každédotčenéodběrné místo a každý den prodlení s úhradou přeplatku.
Zaplacenim smluvní pokuty není dotčeno právo Odběratele požadovat náhradu škody způsobené

6,

7,
8.
9,

porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to i v plné ýši.
Odběratel si vyhrazuje právo, že m:ůžekdykoliv v průběhu trvání této smlouvy Dodavateli písemně
oznámií (v listinné podobě, elektronicky emailem), že požaduje u odběrného místa/odběrných míst
měsíčníplatby za skutečný odběr, tzn. platby na záklaďě samoodečtu, Změny v tomto případě budou
platné od prvního dne následujícího měsíce následující po doručenížádosti Odběratele Dodavateli.
VystavíJi i přesto Dodavatel Odběrateli zálohovou fakturu, nebude Odběratelem hrazena a k této
nebude přihlíženo.

Odběratel si dále vyhrazuje právo, že mlůžepo Dodavateli požadovat vč. souhrnné faktury také dílčí
fakturu, a to lystavenou na každéjednotlivé odběrné místo Odběratele. V případě tohoto požadavku
Odběratel odešle požadavek Dodavateli poštou nebo emailem.
Dodavatel si nebude nárokovatjakékoliv sankce, poplatky či plnění ze strany Odběratele za překročení
či neodebrání předpokládaného množství odběru silové elektřiny.

Odběratel můžepožadovat a dodavatel se pro tento případ zavazuje zasilat veškerá lyúčtování
a fakturaci formou elektronických prostředků.
10. Odběratel můžepožadovat a dodavatel se pro tento případ zavazuje, že je schopen poskytnout při
fakturaci služeb i datový výstup ve formátu C§V (hodnoty odděleny středníkem, zéznamy jednotlivě
po řádcích) v kódování 852 nebo 1250.

V. Platnost a účinnostsmlouvy

1.
2.
3.
4.

Tato,,Smlouva" nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Účinnost této ,,Smlouvy" nastává od 1. 1. 2018 od 00:00 hod.
Tato smlouva seuzavirána dobu určitou od 1. 1. 20l8 00:00 hod. do 31.12.2018 24:00 hod.
V případě, že dojde ke zrušeníodběrného místa u,,Odběratele", zejménaz důvodu převodu vlastnických

práv k odběrnému místu, odstranění odběrného místa, demolice, zničeníživelnou pohromou, je
,,Odběratel" oprávněn ukoněit smluvní vztah s ,,Dodavatelem" k danému odběrnému místu nejpozději
30 dnů ode dne oznámeni ,,Dodavateli'o o zrušení odběrného místa, a to bez nároku na finanční
kompenzaci.

VI. Společná a závérečnáustanovení

1.
2.
3,
4.
5.

,,Odběratel" podpisem této ,,Smlouvy" potvrzuje, že převzal ,,Obchodní podmínky dodávek elektřiny
oprávněnému Odběrateli", které tvoří Přílohu č. 1 této ,,Smlouvy".
,,Odběratel" prohlašuje, že mu jsou známa Pravidla provozování distribučnísoustavy ČEZ Distribuce,
a.s. platná ke dni podpisu této ,,Smlouvy", které jsou zveřejněna na internetoaých stránkách
lrttp: //www.cezdi stribuce. cz.
Z důvodu provozních potřeb se můžev průběhu smluvního období počet měřících nebo odběrných míst
Odběratele změnit, a to jak zrušením stávajících, tak zŤizením nových odběrných míst. Dodavatel bude
i pro tyto případy garantovat nabídnutéjednotkovéceny a neprodleně po oznámeni o zřízeni nového
odběrného místazahájí dodávku sdružených služeb za podmínek sjednaných v rámci této smlouvy.
Dodavatel poskytne po skončenítéto smlouvy Odběrateli na základě jeho požadavku soubor dat
v elektronické podobě, obsahující kompletní údaje o realizované dodávce elektřiny v rozsahu
fakturačních dokladů zacelé období dodávky.
Zmény této,,Smlouvy" a jeji případné,,Dodatkyo', lze přijmout výhradně jen písemnou formou a musí
být podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

a

J

6.
7,

8.

9.

,,Smlouva" je vyhotovena ve dvou (2x) stejnopisech s platností originálu, znichž každá smluvní strana
obdržípo jednom znich.
Smluvní strany prohlašují, že k této ,,Smlouvě" přistoupily po vzájemném vážném,srozumitelném
a určitémjednání, aže její obsah odpovídá skuteěnému stavu věci a jeýrazemjejich pravé a svobodné
vůle, což potvrzují podpisy sých oprávněných zástupců.
Dodavatel se zavazuje jménem a na účetOdběratele učinit veškeré poťebné právní kroky vedoucí
k ukončenívšech stávajících smluvních vŤahů týkajícíchse sdružených služeb dodávek elektrické
energie do odběrných míst, a to tah aby odběr elektrické energie od stávajícího dodavatele skončil dne
l. 1.2018 do 00:00 hod, Podmínkou splnění povinnosti uvedené vtomto ustanovení bude vystavení
písemnéhozplnomocnění ze strany Odběratele, a to neprodleně po podpisu této dodavatelské smlouvy.
Dodavatel souhlasí, že Odběratel podléhá režimu zákona č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím v platném znéni aje oprávněn obsah smlouvy včetně příloh a případných dodatků v plném
rozsahu zveřejnit na sqých intemetových stránkáclr/profilu zadavatele, ato po dobu časově neomezenou.

Seznam příloh:
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky dodávky elektřiny pro napěťovou úroveň NN - Odběratelé kategorie C
Příloha č. 2 - Specifikace odběrného místa
Příloha č. 3 - Platební kalendář - bude vystaven v měsíci před zahájením dodávek
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Příloha č. 1

Obchodní podmínlcy dodávky elektřiny
pro napět'ovou úroveň NIN - Odběratelé kategorie C
Vydává Dodavatel elekřiny za účelempodrobnější úpravy smluvního vztahu vzniklého na základě § 50 zákona č, 458/2000 Sb, (dále jen
Energetic§i zákon)veznénízměn a doplňků,
I. úvodníustanovení
Tyto Obchodní podmínky dodávky elektřiny (dále jen OPD) upravují vztahy pro dodávku elektřiny v napěťové úrovni NN mezi obchodníkem
selektřinoujako dodavatelem (dálejen Dodavatel) a oprávněným odběratelem (dálejen Odběratel) ajsou nedílnou součástíSmloulry o dodávce
elekřiny.
Pro účelytěchto OPD se použitépojmy rrykládají ve smyslu Energetického ákona a předpisůjej provádějícich.
Dodávka elektřiny se uskutďňuje na zí,kladě Smlouvy o dodávce elekřiny. Smlouvou o dodávce elekffiny se pro úče|ytěchto obchodních
podmínek rozumí Smlouva o dodávce elekřiny oprávněnému Odběrateli nebo Smlouva o sdružených službách dodávky elekřiny oprávněnému
Odběrateli, která zahmuje také přenos, distribuci a systémové služby a to v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku; a píevzeti závazku
oprávněného Odběratele Dodavatelem odebrat elekřinu z elektrizačni soustaly (spolu s odpovědností za odchylku).
Smlouva o dodávce elektřiny (dále jen Smlouva) muže být s Odběratelem sjednávána vkontaktním místě (sidlo společnosti) písemnou

Nenili ve Smlouvě dohodnuto datum ukončenídodávky, je Smlouva sjednávána na dobu neurčitou.
Podle těchto OPD se rovněž uskutečňuje dodávka elekřiny Odběrateli, který poté, kdy ziskal oprávnění k regulovanému přístupu k distribuční
soustavě podle § 21 odst. 2 Energetického zákona nadále odebírá elekťinu zdistribuční sousta\y, nezměnil dodavatele elekřiny a neuzaťel
s dosavadnim dodavatelem elekřiny, který je současně držitelem licence na obchod s elektřinou smlouvu novou.

formou.

II. Zahájení, průběh a ukončenídodávky elektřiny
Zahájení dodávky: Odběratel můžeuplatnit svůj požadavek na dodávku elektřiny písemně v kontaktrím mísě,
Před uzaťenim Smlouvy musi Odběratel sjednat s Provozovatelem distribučni soustavy nebo s Provozovatelem lokální disfibučnísousta\y,
ke které je odběmé misto připojeno (dále jen Provozovatel DS), Smlouvu o připojeni. Dodávku elekřiny zahájí Dodavatel po uzavření Smlouvy
ododávce elektřiny ve sjednaném termínu. Dodavate| neni povinen sjednat termin zahájení dodávky dříve, než stanoví Energeticlcý zákon nebo

jeho prováděcí předpis.

Průběh dodávky: Dodávka a odběr elektřiny se uskutečňuje podle potřeb Odběratele po dobu účinnosti Smloulry v souladu s hodnotou
hlavního jističe před elektroměrem sjednaného s Provozovatelem DS ve smlouvě o připojení a v souladu s Pravidly provozování DS.
Dodávka je splněna přechodem elekřiny přes měřící zařízení, kterým je měřena, do odběmého zařízení Odběratele, Tímto okamžikem
přecháaí elekřina do vlastnictví Odběratele a Odběratel je povinen zaplatitjejí cenu.
Dodávka elektřiny v případě stavu nouze je upravena zvláštním právním předpisem,
DodržováLrrí garantovaných standardů dodávek elekťiny se zajišťuje dle Vyhlášky Energetického regulačníhoúřadu č. 540/2005 Sb., o kvalitě
dodávek elekřiny a souvisejícich služeb v elektroenergetice, v platném zněni (dálejen,,Vyhláška ě. 540/2005 Sb.").

Přerušení dodávlty: Dodavatel ná podle ust. § 30 odst. 1. písm. d) Energetického ákona právo přerušit dodávku elekřiny Odběrateli
přineopnivněném odběru podle ust, § 5l Energetického zákonaa vpřipadech, kdy Dodavatelje oprávněn odstoupit od Smlouvy. Přerušení
dodávky elektřiny je Dodavatel oprár.něn provést i ve více odběmých místech Odběratele, jsou-li součristíSmlouvy. Přerušení dodávky elekřiny
je Dodavatel povinen Odběrateli ozrrámit doporučeným dopisem. Odběratel bere na vědomí, že přerušení dodávky elektřiny provede příslušný
provozovatel DS na žádost Dodavatele a na náklady Odběratele. Při postupu Dodavatele podle ust. § 30 odst, 1. písm. d) Energetického zákona není
právo na náhradu škody a ušléhozisku. Odběratel je povinen ukadit Dodavateli naklady spojené se zjišťovánímneoprávněného odběru
a s přerušením nebo obnovením dodávky.

Ukončení dodávky: Dodavatel ukončídodávku elekřiny jen v případech, kdy dojde k odstoupení od Smlouly o dodávce elektřiny nebo je
smlouva ukončena dohodou účas§ríků.
Dodavatel nr.í podle ust. § 30 odst. 1. písm. d) Energetického zákona právo ukončit dodávku elekřiny při neoprávněném odběru podle
ust. § 5 l Energetického zákona. Ukoněení dodávky elektřiny Dodavatel provede odstoupenim od Smlouvy.
Dodávka elekřiny je vždy ukoněena provedenim odečtu, který zajišťujeProvozovatel DS podle zvláštního právního předpisu, v požadovaném
termínu, není-li dohodnuto jinak. Odběratel je povinen zaplatit cenu dodarré elektřiny do ukončenídodávky,
III. Měření dodávek elektřiny
Způsob měření, typ a umístění, jakož i da|ši podmínky měřeni jsou předmětem sm|ouvy o připojení mezi Odběratelem a pfislušným
Provozovatelem DS.
Měřeni jakož i předávaní výsledků měření je Provozovatel DS povinen provádět v souladu s ustanoveními obecně závazrtých právních

předpisů, zejména § 49 Energetického zákona,
Odběmé místo je osazeno měřením typu C nebo B a skutečný odběr naměřené ěinné elektrické energie je vykazován v kWh. Měření a odečty
měříciho zařaeni apředávání naměřených hodnot účastrríkůmtrhu s elekřinou zajišťujev souladu s Energetic\y'm zákonem a zvlášírímiprávními
předpisy Provozovatel DS,
Odečet (pravidelný odečet) je prováděn:

-

uměřenitypuB:jednouměsiěněnejpozději5.pracovrrídendo18.00hodnrisledujícíhokalendářníhoměsice;
u měření typu C. minimálně jednou rďně.
V připadě změny cen nemusi být prováděn zvláčtníodečet. Výpočet rozdělení spořebyje uveden v Cenovém roáodnuť ERU.
Má-li Odběratel pochybnosti o spnívnosti hodnot získávmých z měřicího zařizeni pro účelylryhodnocení plnění Smlouvy o dodávce elektřiny
(dále jen naměřené hodnoty), nebo zjistíJi na měřícim zŇízeni ávadu, je povinen toto neprodleně oznámit Provozovateli DS a Dodavateli nebo
jím pověřené osobě. Postup pro přezkoušení měřeni, náůradu nakladů s ním spojenýchje upraven Energeticlcým ákonem.
IV. Cena elektřiny, účtovánía úhrada

je určena sazbou sjednanou ve Smlouvě o dodávce elekřiny. Odběratel si můžeprosřednictvím písemného
oznámeni zvolit jinou.sazbu, pokud splni podmínky pro její přiznání uvedené vceniku Dodavatele i Cenovém rozhodnutí Energetického
Cena za dodávku elektřiny

regulačního úřadu (ERU), Změnu sazby můžeprovádět nejdříve po uplynutí dvanácti (12) měsíců od poslední změny pokud se s Dodavatelem

nedohodnejinak. Dodavatel má právo Odběrateli změnit sazbu vpřípadě zjišténi,žezvolenásazba Odběratelem není vsouladu s přiřazením dle
Cenového rozhodnutí ERU.
Cena za dodanou a odebranou elektřinu je tvořena dvěma částmi a to cenou za distribuci (a související služby) a cenou za silovou elekřinu.
Cenu za distribuci a související služby (ako cenu pevnou) a dalšípodmínky distribučních tarifů stanoví ERU v Cenovém roáodnuť, které
zveřejňuje v Energetickém regulačnímvěstníku a na webo\"ých stránkách ERU (ke dni lydání těchto podmínek http://www.eru.cz),
Cenu za silovou elektřinu a určenépodmínky stanoví Dodavate1 ve svém ceníku,
Změny cen a určených podmínek je Dodavatel oprávněn provádět postupem stanoveným v ěl. VII OPD.
Při dodání elekírické energie na daňovém územíÓské republilcy, bude vsouladu spříslušnými ustanoveními Zákona 26112007 Sb.,
ostabilizaci veřejných rozpočtů uplaíněna daň zelektřiny (tzv. ekologická daň), pokud Odběratel není opróvněn nabýt elekřinu bez daně.
Oprávnění nabývat elektřinu bez daně nebo osvobozenou od daně vydóvó na základě podmínek, stanovených Ztikonem 26I/2007 Sb. Celní úřaď
Odběratel je povinen písemně předložit přísfušnépovolení (ověřenou kopii) nejpoztlěji při realizaci první dodtivky. Dojdeli k zániku anebo
změně povolení k nabytí elektřiny bez daaě, případně osvobozené od daně, je Odběratel povinen nqtrodleně informovat o íéto§kutečnosti
Dodavatele. vpřípadě, že tak neučiní,je povinen uhradit veškeréškody a sankce vzniklé Dodavateli vsouvislosti s neoprdvněným dodóním
elektřiny bez daně nebo osvobozené od daně.
Dodavatel pravide|ně provádi vyhodnocení dodávky elekřiny ajejí vyričtování po uplynutí fakturačního období. Dé|ka fakturačniho období

činí4ravidla 12 měsíců,tj, obdobi mezi pravidelnými odečty. Neumožni-li Odběratel Provozovateli DS přístup kměřícímu zařizenizaúěelem
provedení odeětu nebo nebylJi proveden odečet zjiného důvodu, pak je Dodavatel oprávněn určit množství dodané elektřiny podle množství
dodaného vminulém sTovnatelném období, není-li prár,rrím předpisem stanovenojinak, případně nedojdeJi kurčenímnožstvi dodané elektřiny
dohodou účastníků
Smlouvy.
Odběratel platí za dodávku elekřiny zálohy (nedohodnouJi se obě smluvní stranyjinak) a to měsíčněve Ý.ýši 1/12 předpokládaného roěního
odběru. Výše záloh je uvedena - Příloha č. 3.
Platby jsou hrazeny bezhotovoshě, ve prospěch účtuDodavatele uvedeného ve Smlouvě a na daňovém dokladu, pokud se Odběratel
s Dodavatelem nedohodnou jinak.

Vyúčtováníprovádí Dodavatel daňor"ým dokladem - fakturou, která obsahuje náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o DPH.
Daňorný doklad - fakturu předloží Dodavatel Odběrateli neprodleně po jejím lrystavení. Faktura je splatrrá do 14 dnů od jejího lystavení.
Odběratel je povinen při platbách ve prospěch Dodavatele použivat variabilní symboly stanovené Dodavatelem; nedoplat€k faktury zaplacený
pod nesprávným variabilním symbolem bude považován za neultazený až do doby, kdy obběratel objasni Dodavateli účelplatby. Přeplatek wátí
Dodavatel Odběrateli do doby splatnosti faktury, a to ve prospěch účtu,ktený Odběratel uvedl ve Smlouvě o dodávce elektřiny, popř. účtupozději
oznámeného Odběratelem, Za den vrácení přeplatku je považovárrr den lydárrí příkazu bance Dodavatele. V připadě, že má Dodavatel vůči
Odběrateli splamou pohledávku, je oprár.rrěn použítpřeplatek na započteníproti této pohledávce, O této skutečnosti Odběratele pisemně vyrozumí,
Přeplatek do výše 1 00 Kč nemusí být Odběrateli vrácen a může být převeden na nrisledujícífakturačníobdobí.
Faktura lystavená prostředky ťpoěetrri techniky nemusí obsahovat razitko a podpis Dodavatele. Odběratelje povinen obdrženév}učtování
nebojinou faknrru a údaje v nich uvedené řádně zkontrolovat.
Závazekkzaplaceníje splněn řádně a včas připsri,rrím celé částky na účetDodavatele nejpozději v termínu splatnosti, PřipadneJi poslední den
splatnosti na den pracov:riho volna (sobota), posouvá se splatnost na nejbližši předcháaející pracovní den; připadne-li poslední den splatnosti na den
pracovního klidu (neděle a sátní svátek nebo ostatní svátek podle zákona č.24512000 Sb,, o stítnich svátcích, o r"ýznamných dnech a o dnech
pracovního klidu, ye znění pozdějšich předpisů), posouvá se splatnost na nejblžšínásledujicí pracovni den.
Dodavatel má právo požadovat od Odběratele, je-li Odběratel v prodlení s úhradou faktury nebo její části, úrok z prodlení ve smyslu ust. §
1 970 Občanskéhozákoniku.
Odběratel je povinen zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za pnní písemnou upomínku v kalendářnim roce.

Zjistili kterýkoli

V. Reklamace
při lyúčtováníplateb podle Smlourry, vzniklých nesprávným odečtem

z účastníkůprávního vztahu chyby nebo omyly

elektoměru, použitím nesprávnó konstanty (násobitele) měřícího zařízení oproti skutečně technicky možnékonstantě, chybou měřícího zařizeni,

použitim nesprávné ceny (sazby), početrri nebo tiskovou chybou, apod., maji úěastnícinárok na vzájemné vypořádaní.
Zjistí-li kterýkoliv účastríkněktený zuvedených připadů, předá druhému úěastníku písemnou výzvu kodsřaněni vady a kjeji nápravě
(žv. reklamace).
Reklamace bude obsahovat zejména:
* čísloreklamované faktury, vč, Variabilního symbolu,
* čísloa název odběmého místa,
* čísloelektroměru a stav elektroměru ke dni podáLrrí reklamace,
* odůvodněníreklamace"
* dalšískutečnosti rozhodné pro posouzení reklamace,
* oznaěení reklamujícího účastrríkaajeho podpis nebo podpis oprávněného ástupce.
Odběratel uplatní reklamaci u Dodavatele nejpozději do patnácti (l5) dnů od doručenív}ričtování, faktury, vnížse reklamovaná skutečnost
ryslq,tla, jinak se má za to, že údaje uvedené Dodavatelem ve v}ričtování, faktuře jsou správrré a že se Odběratel práva vznášet vuěi jejich
spnívnostijakékolivnfunitky vzdtivá. K reklamacím uplaírěným později nemusí Dodavatel přihližet.
Uplatněná reklamace nemá odkladný účinekna splatrrost lyúčtování,
Dodavatel reklamaci prošetří ve lhůtě dle Vyhlášky ě. 54012005 Sb. Bylali reklamace oprávněná, bude provedeno vzájemné Ýypořádání
nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne doruěení reklamace.

VI. Doručováni

Veškeré informace, oznámeni, faktury, upomínky, qzvy, apod. činěnépodle Smlouvy nebo OPD [dále jen ,,Podaní"] se považuje (-ují)
za doručené (-á) Dodavateli nebo Odběrateli, pokudje (sou) prokazatelně doručené alespoňjedním z následujících způsobů:
a) osobnim doručenim:
b) prosřednictvimkuqi,ra;
c) doporučenýmdopisem;

d)
e)
f)

dopisem;
faxem, se zpětným potwzenim doručení;
elekřonickou poštou, se zpětným potwzenim doruěení.

6

! připadě oznamování skutečnosti závažnéjšipovahy (zejména upomínky nebo omámeni o přerušení nebo ukončeni dodávky elekťiny apod.)
jsou Učastníci Smlouly povinni, aby dosáhli pracovních účinkudoručeníPodání, provádět vždy alespoň jedním ze způsobů dle bodů a, b nebo c,
Podání provedené (-á) způsobem dle bodů c) a d) se považují za doručená 5. pracovním dnem ode dne odeslání Podání prostřednictvím
držitele poštovní licence.
Podání určená Odběrateli fýkajicí se fakturace se zasílaji na adresu sjednanou ve Smlouvě. Jiná podání určená Odběrateli se doručuji na
adresu, která je Dodavateli známa podle Smlouvy. Jakoukoliv změnu adresy je Odběratel povinen oznámit Dodavateli nejpozději do 8 dni poté,
kdy ke změně došlo.
Odběratel tímto uděluje Dodavateli wýslovný souhlas se zasiláním zpráv, informací" potvízení a doručení zpráv, urgencí a jiných sděleni
vevěci této Smloulry ajejiho plnění prostřednictvím elektroniclaých prosťedků, zejména prostřednictvím elektronické pošty, na elektroniclcý
kontakt Odběratele (zpravidla na jeho adresu elekíonické pošty), pokud Odběratel má tako{ito kon€kt (adresu elektronické pošty) k dispozici.
Tento souhlas se dále vztahuje i na zasílání obchodních sdělení v elektronické i v písemnéformě ve věci dodávek elekťiny a souvisejících služeb
Dodavatelem Odběrateli, Odběrateli přisluší právo odmítnout obchodní sdělení zasílanéelektronickou formou podle platných právnich předpisů.
VII. Změny ceny a OPD
Dodavatel neni oprávněn jakkoliv měnit ceny uvedené v této smlouvě stejně takjako OPD.
VIII. Řešení sporů
Případné spory mezi účastníkySmlouly budou řešeny především vzájemným jednanim. V připadě, kdy nedojde ke smímému lryřešení
a rozhodování ve sporu příslušíERÚ, bude spor předložen k rozhodnutí tomuto úřadu. V ostatních případech bude spor rozhodován obecným
soudem, jehož místní piíslušnost se řídísídlem Ódběratele v době uzavřeni Smlouly, mělJi sídlo na územi Českérepubliky, jinak sidlem
Dodavatele.
Ukončit smluvní

vúah založenýSmlouvou o"ou"""

* odstoupením od Smlouly;
* dohodou účastníků
smlouq,

"

smluvniho vztahu

"Ť#illililÍ

ojejím ukončení,

Odstoupit od Smlouly můžekterákoli ze §mluvních sfan v případech, kdy tak stanoví Smlouva o dodávce elektřiny, OPD nebo obecně
závazný právni předpis, a to ke dni doručenípísemnéhoprojevu vůle druhé smluvní straně nebo ke dni pozdějšímu uvedenému vpřojevu vůle.
Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouly, dojde-li kporušení smluvní povinnosti Odběratele sjednané ve Smlouvě o dodávce elekťiny,
uvedené vOPD nebo stanovené obecně zÁvazným právnim předpisem nebo vpřipaděje-li na Odběratele prohlášen konkurz nebo povoleno
vyrovnáLní.

Ukončit Smlouvu o dodávce elektřiny lze také dohodou smluvních sían. JeJi Smlouva uzavřena pisemně, musí mít tato dohoda písemnou

formu.

x. ostatni a závěrečná ustanovení
Smluvní stranyjsou pov,inny v průběhu smluvního vztahu předcházet možným škodám.
Smluvní strana, kteni porušuje svou povinnost nebo která s přihlédnutim ke všem okolnostem má vědět nebo mohla vědět, že poruší svou
povinnost ze Smlouvy, je povinna oznámit druhé straně povahu překažky, která ji brání nebo bude bní,rrit v plnění povinností, a o jejich důsledcich;
takové oznámení musí být podáno bez zbltečného odkladu poté, kdy se povinná strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péčimohla dozvědět.
Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů a ujednánimi stran ve Smlouvě.
Smluvní sřany jsou zbaveny odpovědnosti za částečnénebo úplnéneplnění povinností v případech, kdy toto neplnění bylo qýsledkem
okolnosť vylučujícíchodpovědnost, zejména podle ust, obsažených vObčanskémákoníku anebo za podmínek vyplývajícíchzEnergetického
zákona; za okolnost rrylučujícíodpovědnost je považována zejména překažka, kíerá nastala po uzavření Smlouly nezávisle na vůli jedné
ze smluvních stran a bniiní jí v plnění povinností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by tuto překážku nebo její následky odvrátila, jedná
se také o havárie zaíizeni, zníčenizařizeni r"ýbuchem, požárem, povodni, třetí osobou, vandalstvím, teroristiclcým útokem, apod.
Dodavatel neodpovidá za škody na odběmém zaíízenia spotřebičich, které nejsou před negativnimi vlivy chraněny v souladu s technic\ými
normami a pokyny výrobců spořebičů,
Odběratel pos§tuje pro účelySmlouvy o dodávce elektřiny a případné lrymáhaní nároků z ní l,yplývajících Dodavateli dobrovolně své osobní
údaje a podpisem Smlouvy souhlasí sjejich shromažďováním a zpracovánim v souladu se zákonem na ochranu osobních údajůč. l01i2000 Sb.
v platném znění,
Smluní vztah mezi Dodavatelem a Odběratelem dle Občanského zákonftu se řídí tímto právním předpisem, dále Energeticloým zákonem,
předpisy jej provádějícími, těmito OPD, Pravidly provozování DS, lydanými Provozovatelem DS a obchodními zvyklostmi.
Jestliže se některá ustanovení Smloulry nebo OPD stanou neúěinnými nebo neplatrrýmí, nemá tato skutečnost vliv na platnost a účinnost
ostaíríchustanovení Smlouly a OPD,ledažrby tato ustanoveni byla vájemně neoddělitelná. Smluvní strany se v tomto připadě zavazují nahradit
ustanovení neúčinnéustanovením účinnýma ustanovení neplatné ustanovením platným, a to tak, aby nejlépe odpovídalo pŮvodně zamýšlenému
obsahu a účeluustanovení neúčinnéhonebo neplatného; toto nahrazení můžeproběhnout i prostřednictvím jednosřanné změny OPD, jeJi
to z povahy věci možné. Do doby nahrazení podle předchozí věty platí odpovídajícíúprava obecně závazných právních předpisů,
Odběratel se zavazuje oznámit Dodavateli změny likající se skutečností uvedených ve Smlouvě o dodávce elekřiny a změny ve sqy'ch
právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků zteío Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do osmi dnů
od okamžiku, kdy nastaly. Zejména je povinen neprodleně oznámit a doložit svůj vstup do likvidace, prohlášení konkurzu, povolení vyrovnání
a dalšíqýzrramné skutečnosti.
Dodavatel se lyhrazuje právo změny těchto OPD posfupem podle čláLnku VII.
Plahost Obchodních podmínek dodávky elektřiny nastává dnem
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P íloha č. 2
Seznam odběrn ch míst pro dodávku elektrické energie

lč

Ps,

Trvání

cis.pop.

sml.

Zlepšovatelťl

1502127

Zlepšovatelťt

ostrava Hrab vka,

700 30

700 30

Ps,

EAN oPM

Firma

8591 824005091 71 800

Mate ská škola Harmonie ostrava - Hrabťlvka,
Zlepšovatelťl 27, p ispěVkoVá organizace

75029863

700 30

8591 824005091 75075

Mate ská škola Harmonie ostrava - Hrab Vka,
Zlepšovatel 27, p íspěvková organizace

75029863

700 30

8591 824005091 75082

Mate ská škola Harmonie ostrava - Hrab vka,
Zlepšovatel 27, p ispěvková organizace

75029863

700 30

8591 82400509í 75099

Mate ská škola Harmonie ostrava - Hrab vka,
Zlepšovateh:l 27, p íspěvková organizace

75029863

824005091 771 23

Mate ská škola Harmonie ostrava - Hrab vka,
Zlepšovatel 27, p íspěVková organizace

75029863

859,1

psč

oM,

P edpokládané
zahájení dodávek

oM, PsČ

1 rok

1.1.2018

700 30

ostrava

šponarova

15o2l27

1 rok

1,1.2018

700 30

ostrava

MitušoVa

Zlepšovatelťl

1502127

1 rok

1.1,2018

700 30

ostrava

Mitušova

ostrava Hrab vka,

zlepšoVatelťl

15o2l27

1 rok

1.1.2018

700 30

ostrava

MitušoVa

ostrava Hrab Vka,

Zlepšovatelťr

1502127

1 rok

1.1

,2018

700 30

ostrava

ZlepšoVatelťl

PS, město,
část
ostrava Hrab Vka,
ostrava -

Hrab Vka,

PS, ulice

město

OM, ulice

oM,
cis.pop,
,1503/1
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Distribučnísazba

c25d

330/4

c01 d

,1330/4

cO2d

330/4

cO2d

15o2l27

cO2d

1

1

Příloha č. 2
a) Jednotkové ceny za:

Objemy odběrŮ z hladiny nízkého
napětí (NN) dle Přílohy ZD pro
období dle smlouvy

c old
c o2d
c o3d

x

915,_

c 25d
c 26d

790,-

945ř

c 35d

109or_

95o,_

c 45d

94Oř

119o,_

c 56d

L225,-

L29o,-

x

985,L29O,-

D 25d

Pevná měsíčníplatba za odběrné místo NN

L29o,-

119or_

15r-

