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Smlouva o sdružených službách dodávky plynu

DODAVATEL:
ARMEX ENERGY, a.s., se sídlem Folknářská 1246/21, Děčín - Děčín 11-Nové Město, PSČ 405 02 l lČ: 27266141
DIČ: CZ27266141 l Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u: Krajský soud v Ústi nad Labem, oddíl B,
vložka 1602 l Zastoupená: Ing.
l Číslo licence pro obchod s elektřinou: 141533219
Číslo licence pro obchod s plynem: 241533220 l ID RÚT 718 l Číslo účtu: 506001166W5500
IBAN: CZ4655000000005060011660 I SWIFT: RZBCCZPP

Číslo smlouvy:

ZÁKAZNÍK:

Obchodnífirma/ná'ev'

Obec

Dýšina

lČ:

00257745

DIČ:

CZ00257745

ADRESA SÍDLA:

Ulice:

Náměstí

°""

Dýšina

Míru

ČÍslo popisné'

30

Č'slo orientačn':

"č'

""°'p""' I n g .

3 3 e) 0 2

starosta

OSTATNÍ INFORMACE:

?1atba záloh,

řl Poštovní
poukázka

[J Inkaso z účtu:

1003038236/5500

Přeplatek,

n Poštovni
--. poukázka

®Převodnaúčet:

10€)3038236/5500

Nedopla'ek'

[J :o°u=

a Inkaso z účtu:

1003038236/5500

EŠI Bankovnipřevod Qsipo číslo:

X Bankovní převod

KONTAKTNÍ INFORMACE:

Kontaktní osoba:

Ing.

,

starosta

Td,,,,,

"420

E-mail:
Způsob zasílání faktur, výzev "

dalších právních úkonů:

poštou

E-mail pro zasháni faktur, výzev
a dalších právních úkonů:

KORESPON DENČNĹ ADRESA (vyplněno, pouze je-li odlišná od adresy sídla společnosti nebo trvalého bydliště):

jméno a přIjmenI l obchodní firma l název:
Ulice:

Číslo popisné:

Číslo orientační:

Obec:

PSČ:

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (OM):

Ulice:

Náměstí Míru

Číslo popisné:

Obec'

Dýšina

část obce:

N

23 .1610

MWh

Č. OM:

distribuční soustavy:

EPK Trade

Ročni spotřeba OM:

PSČ'

Provozovatel

27ZG300Z0230868B

stávající dodavatel:

Číslo orientační:

Č. parcelní:

Katastrálni území (u novostavby):
ElC OM:

30

Typ měřeni:

Účel užiti plynu:

33®2

Č. plynoměru:

RWE Gas Net

C

Předpokládaný počátek odběru:

01.04. 2016

pro výrobu tepla ve smyslu § 4 písm. b) zákona 261/2007 Sb.

Smlouva uzavřená v obchodních prostorech dodavatele:

lij Ano

Ne

Smlouva uzavřená distančním způsobem:

EI Ano

13 Ne

)

ARMEX ENERGY, a.s., Folknářská 1246/21, Děčín - Děčín 11-NOVé Město, 405 02 l Č: 27266141 l DIČ: CZ27266141
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u: Krajský soud v Ústi nad Labem, oddíl B, vložka 1602 l Bankovní spojeni: 506001166CV5500
¢1SIO licence pro obchod s elektřinou: 141533219 l EAN: 8591824071809 l ČÍslo registrace OTE (ID RÚT): 718
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Smlouva o sdružených službách dodávky plynu
CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Sjednaný produkt:

EXKLUZIVNÍ

Cenové ujednáni k OM:

Cena je stanovena ve zveřejněném ceníku Dodavatele (ceník AE).

· ' ··; .. ·. ··

-·

'·'

'

' ·

·

Cena je stanovena jako pevná cena za dodávku plynu platná do
30.9.2016; cena za odebraný zemní plyn: 585.00 Kč/MWh bez dph, stálý
měsíční pľat: 0.00 Kč/měsíc bez DPH a roční cena za kapacitu 0 Kč/m3
bez DPH.

Počáteční výše záloh:

KČ

Periodicita záloh'

Měsíčně

Vyj'adNie požadavek zákazníka. Právo Dodavatele na stanomnl záloh dle Obchodn/ch podmínek tlm není dotčeno.
DOBA SMLOUVY:
Doba trvání smluvního závazku'

Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.9.2016.

DALŠÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
Předmět smlouvy. Dodavatel se zavazuje dodávat Zákazníkovi za podmínek stanovených v této smlouvě do sjednaných OM plyn a zajistit na vlastni jméno a na vlastni
účet související služby v plynárenství a Zakaznik se zavazuje za podmínek v této smlouvě sjednaných odebírat od Docavatele ve sjednaných OM plyn a zaplatit
"3davate|i za dodávku plynu sjednanou cenu a za související služby cenu uplatňovanou v souladu s cenovou regulaci, a dále též DPH, daň z plynu a další právními
:dpisy stanovené daně, poplatky a platby, jejichž aktuálni výše je uvedena v Ceníku. Zákazník podpisem této smlouvy stvrzuje, že se seznámil s obsahem Ceníku, jenž
,u zveřejněn na internetové adrese www.armexenerg¥ cz.
Obchodní podmínky. Zákazník stvrzute, že byl seznamen a převzal Obchodní podmínky ARMEX ENERGY, a.s., pro dodávky elektřiny a zemního plynu domácnostem a
maloodběratelům (dále rovněž Podminly), které jsou nedílnou součásti této sm|ouVy. Podmínky jsou rovněž zveřejněny na internetové adrese www,armexenergy.cz,
Podmínky může Dodavatel jednostranne v přiměřeném rozsahu měnit, přičemž v pripadě nesouhlasu je Zákazník opravněn od smlouvy odstoupit, Podmínky obsahuji
mimo jiné podrobnosti ke způsobu platby ceny za dodávku P|¥nu a ceny souvisejících služeb v plynárenství, včetně příslušných dani a poplatků, délku výpovědní doby,
pokud jde o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, oprávněni Zákazníka odstoup,it od smlouvy v Rřipadě neplněni smluvních povinnosti ze strany Dodavatele, nebo v
případe nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek, včetně poučeni o právu Zákazníka na odstoupeni od smlouvy, způsoby vyrozuměni Zákazníka o
navrhované změně smluvních podmínek, opatření přijímaná při předcházeni stavu nouze, ve stavu nouze a odstraňováni následků stavu nouze, jakož i ujednáni o
smluvních pokutách za porušeni smluvních povinnosti Zákazníka. O navrhované změně Podmínek, o zvýšeni ceny za dodávku plynu, o navrhované změně jiných
smluvních podmínek, jakož i o poučeni o pravú Zákazníka na odstoupeni od Smlouy v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek, je Dodavatel
povinen Zákazníka yyrozumět pisemně nejpozději třicátý den přede dnem jejich účinnosti. O navrhované změně Podmínek, o zvýšeni ceny za dodávku R|ynu, o
navrhované změně jiných smluvních podmínek, jakož i o poučeni o právu Zákazníka na odstoupeni od Smlouvy v případě nesouhlasu s navrhovanou zmenou smluvních
podmínek, je Dodavatel povinen Zákazníka vyrozumět písemně nejpozději třicátý den přede dnem jejich účinnosti. Zákazník podpisem této smlouvy stvrzuje, že se
seznámil s obsahem Podmínek.
Cena za dodávku pIýnu. Pokud strany v této smlouvě neujednaý jinak, je výše ceny za dodávku plynu stanovena Ceníkem Dodavatele. Pokud je výše ceny za dodávku
plynu v této smlouvě ujednána jako pevná cena, je tato výše pevne ceny platná po dobu sjednanou v příslušném cenovém ujednáni k OM. Pro období po uplynuti doby
platnosti pevné ceny Dodavatel stanovi její novou výši, a to i opakovaně. Novou cenu sdělí Dodavatel Zákazníkovi a v případe zvýšeni ceny má Zákazník právo na
odstoupeni od smlouvy za podmínek stanovených v energetickém zákoně a v ČI. lV. odst. 5 Podmínek, Pokud Dodavatel stanovi novou výši pevné ceny za dodávku R|ynu
dle ujednáni této sln|ouvy na období, které zahrnuje i dobu po prodlouženi doby smlouvy, strany ujednávají, Ze Dodavatel již není povinen sdělovat novou výši ceny pri
prodlouženi doby smlouvy.
,
Souhlas se zpracováním osobních údaju. Zákazník podpisem této smlouvy poskytuje Dodavateli souhlas ke zpracováni svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v
úvodních ustanoveních smlouvy, což je nezbytné pro řádnou identifikaci subjektu za účelem uzavřeni a plněni ujednáni z této smlouvy, a to po dobu účinnosti této
smlouvy a dále po dobu 5 let od okamžiku jejího zániku. Další podminký zpracováni osobních údajů upravuji Podmínky.
Smluvní pokuta. V případě podstatného porušeni smluvních povinnosti ze strany Zákazníka, za které se považuji zejména případy uvedené v ČI. lV. odst. 1 Podmínek,
tj. např. porušeni závazku nemít po dobu od zahájeni dodávek plynu do doby řádného ukončeni trvání smluvního závazku s Dodavatelem jiného dodavatele p!ynu do
sjednaného OM a odebírat po tuto dobu ve sjednaném OM plyn výlučně od Dodavatele nebo porušeni závazku neučinit po podpisu této smlouvy bez jejího řadného
ukončeni žádné jednání, které by umožnilo jinému dodavateli p|ynu dodávat do sjednaného OM plyn Zákazníkovi před řádným ukončením jeho smluvního závazku s
Dodavatelem, je Dodavatel oprávněn účtovat Zákazníkovi a Zakazník je povinen zaplatit Dodavateh za každý jednotlivý případ porušeni smluvní pokutu, a to ve výši
5.000,- KČ. V případě, že pro podstatné porušeni smluvních povinnosti Zákazníka dojde k ukončení dodávek dle této smiouyy a/nebo k odstoupeni Dodavatele od této
smlouvy, navyšuje se výše smluvní pokuty o součin částky 2.000,- KČ a počtu započatých kalendářních měsíců, které zbývaji do uplynuti doby, na niž je sjednána tato
smlouva, počínaje kalendářním měsícem, ve kterém došlo k podstatnému porušeni smluvních povinnosti Zákazníka, přičemž v případech, kdy je tato smlouva sjednána
na dobu neurčitou, jde o součin částky 2,000,- KČ a čísla 3, V případě Zákazníka zařazeného do nejnižšího pásma ročního odběru plynu se navýšeni smluvní pokuty
?dené v předchozí větě snižuje o polovinu. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě do 14 dnů ode dne vystaveni faktury, kterou Dodavatel uplatni smluvní pokutu vůči
.icaznikovi. Fakturu Dodavatel odešle Zákazníkovi do 5 dnů od vystaveni. Uplatněni smluvní pokuty nevylučuje uplatněni nároku Dodavatele na náhradu škody ve výši
převyšující smluvní pokutu.
Tato smlouva nahrazuje veškeré předchozí smlouvy nebo ujednáni mezi smluvními stranami včetně jejich dodatků, jejichž předmětem je dodávka plynu do stejného OM.
Zprostředkovatel:

Terra Group Investment, a.s.

Razítko:

Podpis za
Zprostředkovatele:

Ing.

Karney"

Podpis za Dodavatele:

ENERGY
'"'"""'"""""'""'""

Folknálská 1246
'GS
íl
:¢"=W

DÁJ. Cz27266L1

Datum a místo podpisu

Zákazníkem:

04.04,201G, Brno

Razítko:

Podpisza Zákazníka:
Narmex ENERGY, a.s., Folknářská 1246/21, Děčín - Děčín 11-NOVé Město, 405 02 l iC: 27266141 l DIČ: CZ27266141
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u: Krajský soud v Ústi nad Labem, oddíl B, vložka 1602 l Bankovní spojení: 506001166w5500
Číslo licence pro obchod s elektřinou: 141533219 l EAN: 8591824071809 l Cisio registrace OTE (ID RÚT): 718
ČÍslo licence pro obchod s plynem: 241533220 l ElC: 27XGARMEXENERGY4
- '
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Smlouva o sdružených službách dodávky plynu
DODAVATEL:
ARMEX ENERGY, as., se sÍdlem Folknářská 1246/21, Děčín - Děčín 11-Nové Město, PSČ 405 02 l lČ: 27266141
DIČ: CZ27266141 l Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u: Krajský soud v Ústi nad Labem, oddíl B,
vložka 1602 l Zastoupená: Ing.
Číslo licence pro obchod s elektřinou: 141533219
ČÍslo licence pro obchod s plynem: 241533220 l ID RÚT 718 l Číslo účtu: 506001166W5500
IBAN: CZ4655000000005060011660 l SWIFT: RZBCCZPP

Číslo smlouvy:

ZÁKAZNÍK:

Obchodnífirma/n"ev'

ObeC

IČ:

DýŠ ina

00257745

DIČ:

CZ00257745

ADRESA SÍDLA:

Ulice:

Náměstí

°""

Dýšina

Míru

ČÍslo popisné'

3 C)

Číslo orientační:

"č'

'as'oupen" I n g .

330€)2

starosta

OSTATNÍ INFORMACE:
'"""""°"

[J :O'=

Přeplatek,

n Poštovní
poukázka

Nedoplatek:

a Poštovní
poukázka

a Inkaso z účtu:

1003038236/5500

®Převodnaúčet:

1003038236/5500

a Inkaso z účtu:

1003038236/550€)

I® Bankovnipřevod [JSlPO číslo:

X Bankovní převod

KONTAKTNÍ INFORMACE:

Kontaktní osoba:

Ing.

starosta

T,1,f,,,

"420

E-mail:
Způsob zasiláni faktur, výzev a
dalších právních úkonů:

poštou

E-mail pro zasílání faktur, výzev
a dalších právních úkonů:

KORESPONDENČNÍ ADRESA (vyplněno, pouze je-li odlišná od adresy sídla společnosti nebo trvalého bydliště):
Jméno a přÍjmeni l obchodní firma l název:
Ulice:

Číslo popisné:

ČÍslo orientační:

Obec:

PSČ:

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (OM):
Ulice:

Jižní

Číslo popisné:

Obec'

Dýšina

část obce:

27ZG300Z€)2388793

stávající dodavatel:
Ročni spotřeba OM:

EPK Trade
59 .9310

MWh

Účel užiti plynu:

Č. OM:

Provozovatel

distribuční soustavy:
Typ měřeni:

Číslo orientační:

PSČ:

Č. parcelní:

Katastrálni území (u novostavby):
ElC OM:

214

Č. plynoměru:

RWE Gas Net

C

Předpokládaný počátek odběru:

pro výrobu tepla ve smyslu § 4 písm. b) zákona 261/2007 Sb.

Smlouva uzavřená v obchodních prostorech dodavatele:

EJ Ano

[J Ne

Smlouva uzavřená distančním způsobem:

[J Ano

13 Ne

ARMEX ENERGY, a.s, Folknářská 1246/21, Děčín - Děčín 11-NOVé Město, 405 02 l IC: 27266141 l DIČ: CZ27266141

A

33%2

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u: Krajský soud v Ústi nad Labem, oddíl B, vložka 1602 l Bankovní spojení: 506001166W5500
Cisio licence pro obchod s elektřinou: 141533219 l EAN: 8591824071809 l ČÍslo registrace OTE (ID RÚT): 718
^

01.04.2016

Smlouva o sdružených službách dodávky plynu
CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Sjednaný produkt'

EXKLUZIVNÍ

Cenové ujednáni k OM:

Cena je stanovena ve zveřejněném ceníku Dodavatele (ceník AE).

Cena je stanovena jako pevná cena za dodávku plynu platná do
30.9.2016; cena za odebraný zemní plyn: 585.00 Kč/Mwh bez dph, stálý
měsíční plat: 0.00 Kč/měsíc bez DPH a roční cena za kapacitu 0 Kč/m3
bez DPH.

Počáteční výše záloh:

Kč

Periodicita záloh:

Měsíčně

Vyjadňije požadavek zákazníka. Právo Dodavatdó na stanovenl záloh dle Obchodních pod/nl"nek tlm není dotčeno.

DOBA SMLOUVY:

Doba trvání smluvního závazku:

Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.9.2016.

DALŠÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
Předmět smlouvy. Dodavatel se zavazuje dodávat Zákazníkovi za podmínek stanovených v této smlouvě do sjednaných OM plyn a zajistit na vlastni jméno a na vlastni
účet související služby v plynárenství a Zakaznik se zavazuje za podmínek v této smlouvě sjednaných odebírat od Dodavatele ve sjednaných OM plyn a zaplatit
"odavateli za dodávku plynu sjednanou cenu a za související služby cenu uplatňovanou v souladu s cenovou regulaci, a dále též DPH, daň z plýnu a další právními
)dpisy stanovené daně, poplatky a platby, jejichž aktuálni výše je uvedena v Ceníku, Zákazník podpisem této smlouvy stvrzuje, že se seznámd s obsahem Ceníku, jenž
zveřejněn na internetové adrese www.armexenergj!.cz.
Obchodní podmínky. Zákazník stvrzuje, že býl seznámen a převzal Obchodní podmínky ARMEX ENERGY, a.s., pro dodávky elektřiny a zemního plynu domácnostem a
maloodběratelům (dále rovněž Podmínk.y), kteře jsou nedílnou součásti této smlouy. Podmínky jsou rovněž zveřejněny na internetové adrese www.armexenergy,cz,
Podmínky může Dodavatel jednostranne v přiměřeném rozsahu měnit, přičemž v případě nesouhlasu je Zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit, Podmínky obsahuji
mimo jine podrobnosti ke způsobu platby ceny za dodávku pYnu a ceny souvisejících služeb v plynárenství, včetně příslušných daní a poplatků, délku výpovědní doby,
pokud jde o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, oprávněni Zákazníka odstoup,it od smlouvy v případě neplněni smluvních povinnosti ze strany Dodavatele, nebo v
případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek, včetně poučeni o právu Zákazníka na odstoupeni od smlouvy, způsoby vyrozuměni Zákazníka o
navrhované změně smluvních podmínek, opatřeni přij,imaná při předcházeni stavu nouze, ve stavu nouze a odstraňováni následků stavu nouze, jakož i ujednáni o
smluvních pokutách za porušeni smluvních l?ovinnost| Zákazníka. O navrhované změně Podmínek, o zvýšeni ceny za dodávku plynu, o navrhované změně jiných
smluvních podmínek, jakož i o poučení o pravú Zákazníka na odstoupeni od Smlouy v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek, je Dodavatel
povinen Zákazníka yyrozumět pisemně nejpozději třicátý den přede dnem jejich úč|nnostj. O navrhované změně Podmínek, o zvýšeni ceny za dodávku R|ynu, o
navrhované změně jiných smluvních podminek, jakož i o poučeni o právu Zákazníka na odstoupeni od Smlouvy v případě nesouhlasu s navrhovanou zmenou smluvních
podmínek, je Dodavatel povinen Zákazníka vyrozumět písemně nejpozději třicátý den přede dnem jejich účinnosti. Zákazník podpisem této smlouvy stvrzuje, že se
seznámil s obsahem Podmínek.
Cena za dodávku piynu. Pokud strany v této smlouvě neujednaly jinak, je výše ceny za dodávku plynu stanovena Ceníkem Dodavatele, Pokud je výše ceny za dodávku
plynu v této smlouvě ujednána jako pevná cena, je tato výše pevné ceny platná po dobu sjednanou v příslušném cenovém ujednáni k OM, Pro období po uplynuti doby
platnosti pevné ceny Dodavatel stanovi její novou výši, a to i opakovaně. Novou cenu sdělí Dodavatel Zákazníkovi a v případe zvýšeni ceny. má Zákazník právo na
odstoupeni od smlouvy za podmínek stanovených v energetickém zákoně a v ČI, lV. odst, 5 Podmínek, Pokud Dodavatel stanovi novou vysl pevné ceny za dodávku plynu
dle ujednáni této smlouvy na období, které zahrnuje i dobu po prodlouženi doby smlouvy, strany ujednávají, Ze Dodavatel již není povinen sdělovat novou výši ceny při
prod|oLlženi doby smlouvy.
,
Souhlas se zpracováním osobních údaju. Zákazník podpisem této sm|oLlvy poskytuje Dodavateli souhlas ke zpracováni svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v
úvodních ustanoveních smlouvy, což je nezbytné p,ro řádnou identifikaci subjektu za účelem uzavřeni a plněni ujednáni z této smlouvy, a to po dobu účinnosti této
smlouvy a dále po dobu 5 let od okamžiku jejího zaniku. Další podmínky zpracováni osobních údajů upravují Podmínky.
Smluvní pokuta. V případě podstatného porušeni smluvních povinnosti ze strany Zákazníka, za které se považuji zejména případy uvedené v ČI. lV. odst. 1 Podmínek,
tj. např. porušeni závazku nemít po dobu od zahájeni dodávek plynu do doby řádného ukončeni trvání smiuvniho závazku s Dodavatelem jiného dodavatele p!ynu do
sjednaného OM a odebírat po tuto dobu ve sjednaném OM plýn výlučně od Dodavatele nebo porušeni závazku neučinit po podpisu této smlouvy bez jejího radného
ukončeni žádné jednání, které by umožnilo jinému dodavateh piynu dodávat do sjednaného OM plyn Zákazníkovi před řádným ukončením jeho smluvního závazku s
Dodavatelem, je Dodavatel oprávněn účtovat Zákazníkovi a Zakaznik je povinen zaplatit Dodavateli za každý jednotlivý případ porušeni smluvní pokutu, a to ve výši
5.000,- KČ. V případě, že pro podstatné porušeni smluvních povinnosti Zákazníka dojde k ukončeni dodávek dle této smiouyy a/nebo k odstoupeni Dodavatele od této
smlouvy, nayyšuje se výše smluvní pokuty o součin část!cy 2.000,- Kč a počtu započatých kalendářních měsíců, které zbývají do uplynuti doby, na niž je sjednána tato
smlouva, pocinaje kalendářním měsícem, ve kterém došlo k podstatnému porušeni smluvních povinnosti Zákazníka, přičemž v případech, kdy je tato smlouva sjednána
na dobu neurčitou, jde o součin částky 2.000,- KČ a čísla 3, V případě Zákazníka zařazeného do nejnižšího pásma ročního odběru plynu se navýšeni smluvní pokuty
"?dené v předchozí větě snižuje o polovinu. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě do 14 dnů ode dne vystaveni faktury, kterou Dodavatel uplatni smluvní pokutu vůči
,<aznikovi. Fakturu Dodavatel odešle Zákazníkovi do 5 dnů od vystaveni. Uplatněni smluvní pokuty nevylučuje uplatněni nároku Dodavatele na náhradu škody ve výši
pŕevyšujici smluvní pokutu.
Tato smlouva nahrazuje veškeré předchozí smlouvy nebo ujednáni mezi smluvními stranami včetně jejich dodatků, jejichž předmětem je dodávka plynu do stejného OM.
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Zákazníkem:
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Podpis za Zákazníka:
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Smlouva o sdružených službách dodávky plynu
DODAVATEL:
ARMEX ENERGY, a.s., se sídlem Folknářská 1246/21, Děčín - Děčín 11-Nové Město, PSČ 405 02 l lČ: 27266141
DIČ: CZ27266141 l Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u: Krajský soud v Ústi nad Labem, oddíl B,
vložka 1602 l Zastoupená: Ing. J
Člslo licence pro obchod s elektřinou: 141533219
Číslo licence pro obchod s plynem: 241533220 l ID RÚT 718 l Číslo účtu: 506001166CV5500
IBAN: CZ4655000000005060011660 l SWIFT: RZBCCZPP

Číslo smlouvy:

ZÁKAZNÍK:

Obchodnifirma/ná'ev'

ObeC

IČ:

DýŠina

00257745

DIČ:

CZ00257745

ADRESA SÍDLA:

Ulice:

Náměstí

°""

Dýšina

Míru

Číslo popisné.

3 Č)

Číslo or'entačni:

p'č'

Zas'oupená' I n g .

3 3 g)

2

starosta

OSTATNÍ INFORMACE:
'"""'"°"

a =::

Přeplatek,

ŕj Poštovni
poukázka
[J :O=

[J Inkaso z účtu:

1003038236/5500

® Převodnaúčet:

1003038236/5500

a Inkaso z účtu:

1003038236/5500

l® Bankovní převod [JSlPO číslo:

X Bankovní převod

KONTAKTNÍ INFORMACE:

Kontaktní osoba:

, starosta

Ing .

T,1,f,,,

"420

E-mail:
Způsob zasíláni faktur, výzev a
dalších právních úkonů:

poštou

E-mail pro zasíláni faktur, výzev
a dalších právních úkonů:

KORESPONDENČNÍ ADRESA (vyplněno, pouze je-li odlišná od adresy sídla společnosti nebo trvalého bydliště):
jméno a přijmeni l ob¢hodní firma l název:
Ulice:

Číslo popisné:

ČÍslo orientační:

Obec:

PSČ:

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (OM):
Ulice:

jižní

Číslo popisné:

Obec'

Dýšina

část obce:

27ZG300Z0238830X
EPK Trade

Stávajicí dodavatel:
Ročni spotřeba OM:

pq

A

59. 1310

MWh

Účel užiti plynu:

Č. OM:

Provozovatel

distribuční soustavy:
Typ měřeni:

Číslo orientační:

PSČ:

Č. parcelní:

Katastrálni území (u novostavby):
ElC OM:

209

33002

Č. plynoměru:

RWE Gas Net

C

Předpokládaný počátek odběru:

01.04. 2016

pro výrobu tepla ve smyslu § 4 písm. b) zákona 261/2007 Sb.

Smlouva uzavřená v obchodních prostorech dodavatele:

KJ Ano

[J Ne

Smlouva uzavřená distančním způsobem:

[J Ano

13 Ne

ARMEX ENERGY, a.s,, Folknářská 1246/21, Děčín - Děčín 11-NOVé Město, 405 02 l lČ: 27266141 l DIČ: CZ27266141
Zapsaná v obchodním re'střiku vedeném u: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1602 l Bankovní spojeni: 506001166CV5500
Číslo licence pro obchod s elektřinou: 141533219 l EAN: 8591824071809 l ČÍslo registrace OTE (ID RÚT): 718
oKr
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l

g
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Smlouva o sdružených službách dodávky plynu
CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Sjednaný produkt:

EXKLUZIVNÍ

Cenové ujednáni k OM:

Cena je stanovena ve zveřejněném ceníku Dodavatele (ceník AE).

Cena je stanovena jako pevná cena za dodávku plynu platná do
30.9.2016; cena za odebraný zemní plyn: 585.00 Kč/MWh bez dph, stálý
měsíční plat: (LOD KČ/měsíc bez DPH a roční cena za kapacitu 0 Kč/m3
bez DPH.
;; , ', ., , . , .
:' .
.
. . .
. . ';·.'... ·. ..

Počáteční výše záloh:

KČ

Periodicita záloh:

'

"
. ·. .

.

.

Měsíčně

Vyjadřuje požac/avek zákazníka, Právo Dodavatele na stanovení záloh dle Obchodn/ch poän/nek tlm není dot&no.

::·::':·.·;;:-:-·:·;.'.·':·:·:.·.'.:. .'.·.·... .'
·"· '." :'2·'· :'· ·: ·".·;·:· :·
.. ..... ..... ... .. ... . .
.

'

DOBA SMLOUVY:
Doba trvání smluvního závazku'

Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.9.2016,

DALŠÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
Předmět smlouvy. Dodavatel se zavazuje dodávat Zákazníkovi za podmínek stanovených v této smlouvě do sjednan 'ch OM plyn a zajistit na vlastni jméno a na vlastni
účet související služby v plynárenství a Zakaznik se zavazuje za podmínek v této smlouvě sjednaných odebírat od Doc.avatele ve sjednaných OM plyn a zaplatit
"')davate|i za dodávku plynu sjednanou cenu a za související služby cenu uplatňovanou v souladu s cenovou regulaci, a dále též DPH, daň z plýnu a další právními
)dpisy stanovené daně, poplatky a platby, jejichž aktuálni výše je uvedena v Ceníku, Zákazník podpisem této smlouvy stvrzuje, že se seznámd s obsahem Ceníku, jenž
,U zveřejněn na internetové adrese www,armexenerg¥ cz.
Obchodní podmínky. Zákazník stvrzuje, že byl seznamen a převzal Obchodní podmínky ARMEX ENERGY, a.s., pro dodávky elektřiny a zemního plynu domácnostem a
maloodběratelům (dále rovněž Podmink.y), kteře jsou nedílnou součásti této smlouvy, Podmínky jsou rovněž zveřejněny na internetové adrese www.armexenergy.cz,
Podmínky může Dodavatel jednostranne v přiměřeném rozsahu měnit, přičemž v případě nesouhlasu je Zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit. Podmínky obsahuji
mimo jine podrobnosti ke způsobu platby ceny za dodávku piynu a ceny souvisejicich služeb v plynárenství, včetně příslušných dani a poplatků, délku výpovědní doby,
pokud jde o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, oprávnení Zákazníka odstoupit od smlouvy v Rřipadě neplněni smluvních povinnosti ze strany Dodavatele, nebo v
případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek, včetně poučeni o právu Zákaznika na odstoupeni od smlouvy, způsoby vyrozuměni Zákazníka o
navrhované změně smluvních podmínek, opatřeni přijímaná při předcházeni stavu nouze, ve stavu nouze a odstraňováni následků stavu nouze, jakož i ujednáni o
smluvních pokutách za porušeni smluvních povinnosti Zákazníka. O navrhované změně Podmínek, o zvýšeni ceny za dodávku .plynu, o navrhované změně jiných
smluvních podmínek, jakož i o poučeni o pravú Zákazníka na odstoupeni od Smlouy v případě nesouhlasu s navrhovanou zmenou smluvních podmínek, je Dodavatel
povinen Zákazníka yyrozumět písemně nejpozději třicátý den přede dnem jejich Účlnnosti. O navrhované změně Podmínek, o zvýšeni ceny za dodávku R|ynu, o
navrhované změně jiných smluvních podminek, jakož i o poučeni o právu Zákazníka na odstoupeni od Smlouvy v případě nesouhlasu s navrhovanou zmenou smluvních
podmínek, je Dodavatel povinen Zákazníka vyrozumět písemně nejpozději třicátý den přede dnem jejich účinnosti. Zákazník podpisem této smlouvy stvrzuje, že se
seznámil s obsahem Podmínek.
Cena za dodávku plynu. Pokud strany v této smlouvě neujednaY jinak, je výše ceny za dodávku plynu stanovena Ceníkem Dodavatele. Pokud je výše ceny za dodávku
plynu v této smlouvě ujednána jako pevná cena, je tato výše pevne ceny platná po dobu sjednanou v příslušném cenovém ujednáni k OM. Pro období po uplynuti doby
platnosti pevné ceny Dodavatel stanovi její novou výši, a to i opakovaně. Novou cenu sdělí Dodavatel Zákazníkovi a v případě zvýšeni ceny. má Zákazník právo na
odstoupeni od smlouvy za podmínek stanovených v energetickém zákoně a v ČI. lV. odst. 5 Podmínek, Pokud Dodavatel stanovi novou vyši Revné ceny za dodávku plynu
dle ujednáni této smlouvy na období, které zahrnuje i dobu po prodlouženi doby smlouvy, strany ujednávají, že Dodavatel již není povinen sdělovat novou výši ceny při
====
osobních údajů. Zákazník podp'sem této smlouvy posk¥tuje Dodavatel' souhlas ke zpracováni svých osobn'ch údajů v rozsahu uvedeném v
úvodních ustanoveních smlouvy, což je nezbytné pro řádnou identifikaci subjektu za účelem uzavřeni a plněni ujednáni z této smlouvy, a to po dobu účinnosti této
smlouvy a dále po dobu 5 let od okamžiku jejiho zániku. Další podminký zpracováni osobních údajů upravuji Podmínky.
Smluvní pokuta. V případě podstatného porušeni smluvních povinnosti ze strany Zákazníka, za které se považuji zejména případy uvedené v ČI, lV. odst, 1 Podmínek,
tj, např. porušeni závazku nemít po dobu od zahájení dodávek plynu do doby řádného ukončeni trvání smiuvniho závazku s Dodavatelem jiného dodavatele p|ynu do
sjednaného OM a odebírat po tuto dobu ve sjednaném OM plyn výlučně od Dodavatele nebo porušeni závazku neučinit po podpisu této smlouvy bez jejího řádného
ukončeni žádné jednání, které by umožnilo jinému dodavateli p|ynu dodávat do sjednaného OM plyn Zákazníkovi před řádným ukončením jeho smluvního závazku s
Dodavatelem, je Dodavatel oprávněn účtovat Zákazníkovi a Zakaznik je povinen zaplatit Dodavateh za každý jednotlivý případ porušeni smluvní pokutu, a to ve výši
5.000,- KČ. V případě, že pro podstatné porušeni smluvních povinnosti Zákazníka dojde k ukončeni dodávek dle této smiouyy a/nebo k odstoupeni Dodavatele od této
smlouvy, navyšuje se výše smluvní pokuty o součin částfj' 2.000,- KČ a počtu započatých kalendářních měsíců, které zbývaji do uplynuti doby, na niž je sjednána tato
smlouva, pocinaje kalendářním měsícem, ve kterém došlo k podstatnému porušeni smluvních povinnosti Zákazníka, přičemž v případech, kdy je tato smlouva sjednána
na dobu neurčitou, jde o součin částky 2.000,- KČ a čísla 3. V případě Zákazníka zařazeného do nejnižšího pásma ročního odběru plynu se navýšeni smluvní pokuty
'3dené v předchozí větě snižuje o polovinu. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě do 14 dnů ode dne vystaveni faktury, kterou Dodavatel uplatni smluvní pokutu vůči
.kaznikovi. Fakturu Dodavatel odešle Zákazníkovi do 5 dnů od vystaveni. Uplatněni smluvní pokuty nevylučuje uplatněni nároku Dodavatele na náhradu škody ve výši
převyšující smluvní pokutu,
Tato smlouva nahrazuje veškeré předchozí smlouvy nebo ujednáni mezi smluvními stranami včetně jejich dodatků, jejichž předmětem je dodávka plynu do stejného OM.
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Obchodní podmínky ARMEX ENERGY, a. s.
pro dodávky elektřiny a zemního plynu domácnostem a maloodběratelům

l. ZÁKLADNÍ POJMY

elektřiny a/nebo plynu zaplatit cenu, včetně ceny za poskytnuté související služby v elektroenergetice
a/nebo v plynárenství dle Smlouvy.
8. Dodavatel je oprávněn ukončit, přerušit nebo omezit dodávku elektřiny a/nebo plynu Zákazníkovi,
resp. o to POS požádat v případech stanovených (i) ve Smlouvě (zejm. při podstatném porušeni
Smlouvy ze strany Zákazníka), (ii) v Právních předpisech (např. při neoprávněném odběru ve smyslu
ust. § 51, resp. § 74 EZ nebo při stavu nouze ve smyslu § 54, resp. § 73 EZ a ČI. || odst. 9.
Podmínek) nebo (iii) v Řádu POS a/nebo PPDS a/nebo POE. Pokud k přerušeni. resp. omezeni

1. Tyto obchodní podmínky pro dodávky elektřiny a zemního plynu dotnácnostem a maloodběratelům
(dále rovněž podmmk» vydává ARMEX ENERGY, a.s., se sídlem Děčín, Folknářská 1246/21,
PSC 405 02, lČ: 27266141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústi nad
Labem, oddíl B, vložka 1602 (dále rovněž. Dodavateh a blíže upravuji právni vztahy založené
smlouvou o sdružených službách dodávky elektřiny a/nebo plynu (dále rovněž Smlouva), kterou
Dodavatel uzavřel jako dodavatel elektřiny a/nebo plynu s právnickou nebo fyzickou osobou
specifikovanou jako zákazník ve S|n|ouvě (dále rovněž Zákazník) na dodávky elektřiny z hladiny
nízkého napětí a/nebo plynu s roční spotřebou do 630 MWh (dále rovněž Domácnosti a
maloodběratelé) do odběrného místa nebo odběrných mist specifikovaných ve Smlouvě (dale
rovněž OM). Zákazník a Dodavatel budou společně označovaní rovněž jako Sm/uvn/strany.
2. Tyto Podmínky upravuji též právni vztahy pro dodávky elektřiny a/nebo plynu pro Domácnosti a
|na|oodběrate|e zaloZené s|n|ouvou o dodávce elektřiny a/nebo plynu uzavřené mezi Zákazníkem a
Dodavatelem, která se rovněž považuje za Smlouvu ve smyslu těchto Podmínek. Na tyto právni vztahy
se nepoužiji ustanoveni těchto Podmínek, které se dle jejich obsahu a povahy týkají pouze právních
vztahů založených s|n|ouvou o sdružených službách dodávky elektřinu a/nebo plynu, Dodavatel
v těchto případech zejména nezajišťuje související služby v elektroenergetice a/nebo v plynárenství,
tyto si zajišťuje vlastním jménem a na vlastni účet Zákazník.
3. Pod pojmem Sln|ouva se dále v těchto Podmínkách rozumí, nevyplývá-li ze znění nebo zjevného
účelu daného ustanoveni jinak, konkrétni Smlouva uzavřená mezi Dodavatelem a Zákazníkem, včetně
všech jejich příloh i dodatků, tedy i včetně Podmínek, a včetně dalších dokumentů, na které tyto
Podmínky nebo Smluvní strany odkazuji. Smlouva obsahuje veškerá mezi stranami závazná ujednáni
vztahující se k pod|nínkám dodávky elektřiny a/nebo plynu dle Smlouvy.
4. Právni vztahy zaloZené Sln|ouvou se řidl právniin řádem České republiky, zejména pak zákonetn

dodávek došlo z důvodu na straně Zákazníka (zejména při neplněni povinnosti Zákazníka vůči
Dodavateli), je Dodavatel oprávněn veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s přerušením, resp.
omezením dodávek, včetně obnoveni dodávek, resp. které mu teprve mají vzniknout. vyúčtovat
Zakaznikovi, a to se splatnosti 1 4 dnů od vystaveni faktury. Fakturu Dodavatel odešle Zákazníkovi do
5 dnů od vystaveni.
9. Smluvní strany podpisem Smlouvy potvrzuji, že jsou seznáíneny s okolnostmi a možnými dopady
způsobenými nerovnováhou mezi výrobou a spotřebou elektrické energie a mezi dodávkami a
spotřebou plynu: především se jedná o škody způsobené výpadkem zásobováni elektrickou energii
a/nebo plynem ohroZením životů a škodami na majetku fyzických a právnických osob a ohledně stavu
nouze (dále rovněž SM potvrzuji, že jsou si vědomy toho, že:
a) je to stav v elektrizační nebo plynárenské soustavě, vzniklý v důsledku živelních události, opatření
státních orgánů za nouzového stavu, stavu ohroženi státu nebo válečného stavu, havárii nebo
kumulace poruch na zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektřiny nebo pro výrobu,
přepravu, distribuci a uskladňováni plynu, smogové situace podle zvláštních předpisů,
teroristického činu, nevyrovnané bilance elektrizační nebo plynárenské soustavy nebo její části,
přenosu poruchy ze zahraniční elektrizační soustavy, nebo je-li ohrožena fyzická bezpečnost nebo
ochrana osob, způsobující významný a náhlý nedostatek elektřiny nebo plynu nebo ohroZení
celistvosti elektrizační nebo plynárenské soustavy, její bezpečnosti a spolehlivosti provozu na
celém území státu, vymezeném území nebo jeho části,
b) Ze předcházeni SN je soubor opatřeni a činnosti prováděných v situaci, kdy existuje reálné riziko
vzniku SN, přičemž v případě plynu se předcházeni stavu nouze skládá ze dvou fázi, a to
z včasného varováni, kdy existují takové informace, že múZe nastat stav nouze, a z výstrahy, kdy
skutečně ke zhoršeni zásobováni zákazníků dochází, avšak není ještě nutné přistoupit k plošnému
omezeni spotřeby;
c) pro celé území státu provozovatel přenosové nebo přepravní soustavy vyhlašuje přesný čas vzniku
či ukončeni stavu nouze v hromadných sdělovacích prostředcích a prostřednictvím prostředků
dispečerského řízeni a neprodleně oznamuje Ministerstvu průmyslu a obchodu, Energetickému
regulačnímu úřadu (dále rovněž ERŮ, Ministerstvu vnitra, operátoroď trhu, krajským úřadům a

č. 458/2000, Sb., energetickým zákonem, v platném znění (dále rovněž EZ) a zákonem č. 89/2012
Sb., občanským zákonikein, v platném znění (dále rovněž OZ), jejich prováděcími předpisy, jakož i
dalšími souvisejícími obecně závaznými právními předpisy (dále rovněž právn/předp/sn
5. ľ'
'iovi4i Smlouva výslovně jinak, mají pojmy použité a vymezené v těchto Podtninkách stejný
význá. , ve Smlouvě. Není-li určitý pojem ve Sfn|ouvě nebo Podininkách vymezen, má tento pojem
význam vyplývajici z ez, z dalších Právních předpisů a případně téZ z dalších souvisejících předpisů
(technické noriny, cenová rozhodnuti apod.). Použité pojmy je třeba vždy vykládat se zohledněním
kontextu, v němž byly použity.
Il. PŘIPOJENÍ OM A DODÁVKY ELEKTŘINY A/NEBO PLYNU
1. Dodavatel se zavazuje dodávat Zákazníkovi do OM elektřinu a zajistit na vlastni jtnéno a na vlastni
účet související službu v elektroenergetice (službu distribuční soustavy) a/nebo dodávat Zákazníkovi
do OM plyn a zajistit na vlastni jrnéno a na vlastni účet související služby v plynárenství (službu
distribuční soustavy), a to v kvalitě odpovidajici Právním předpisům.
2. Dodávka elektřiny a/nebo plynu bude uskutečňována prostřednictvím distribuční soustavy, ke které
je Zákazník prostřednictvím OM připojen (dále rovněž D/stribučn/ soustava) a kterou provozuje
provozovatel Distribuční soustavy (dále rovněž PDS). Podininky dodávek a odběru elektřiny a/nebo
plynu jsou starioveny ve (i) Smlouvě (ii) Právních předpisech, (iii) Řádu vydaném příslušným POS (dále
rovněž Řád PDS). (iv) Pravidlech provozováni distribuční soustavy vydaných přis|ušnyln POS (dále

Magistrátu hlavního města Prahy a dále oznamuje předcházeni stavu nouze nejpozději do 1 hodiny
po zahájeni činnosti prováděných v situaci, kdy existuje reálné riziko vzniku SN, a neprodleně
oznamuje Ministerstvu průmyslu a obchodu, ERÚ, Ministerstvu vnitra, operátorovi trhu, krajským
úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy, a řidl činnosti při předcházeni stavu nouze a při stavu
nouze,
d) pro vymezené území nebo jeho část vyhlašuje POS v souladu s příslušnými závaznými právními
předpisy zejména přesný čas vzniku či ukončeni SN v hromadných sdělovacích prostředcích a
prostřednictvím prostředků dispečerského řízeni a neprodleně oznamuje Ministerstvu průmyslu a
obchodu, ERÚ, Ministerstvu vnitra, operátorovi trhu, krajským úřadům a Magistrátu hlavního města

rovněž PPDS), (v) Podmínkách distribuce elektřiny vydaných příslušným pos (dále rovněž PDE) a (vi)
smlouvě o připojeni, kterou má podle Právních předpisů Zákazník uzavřenou s POS (dále rovněž
Smlouva o přlpojenô. Zákazník podpisem Smlouvy potvrzuje, Ze má uzavřenou Smlouvu o připojeni
na všechna OM uvedená ve Smlouvě, s výjimkou případů, kdy se při uzavřeni Smlouvy Zákazník a
Dodavatel dohodnou, že Smlouvu o připojeni za Zákazníka uzavře Dodavatel a Zákazník Dodavateli za
tím účelem vystaví plnou moc. Zákazník se zavazuje mít Smlouvu o připojeni uzavřenou po celou dobu
trvání této Smlouvy.
3. Zákazník je povinen řídit se Smlouvou (včetně Podmínek a Ceníku), Právními předpisy, Řádem
POS, PPDS, POE a Smlouvou o připojeni.
4. Zákazník podpisem Smlouvy souhlasí s tím, že Dodavatel uzavře veškeré smbuvy o zajištěni
souvisejících služeb v elektroenergetice a/nebo v plynárenství (ti. zejména smlouvu o zajištěni služby
distŕibnČni soustavy, smlouvu o zajištěni služby přenosové soustavy, smlouvu o poskytnuti služby
přep
jĹýnu, sinbuvu o uskladněni plynu, smlouvu o zúčtováni odchylek) (dále rovněž Sm/ouby o
za/'/š¢c-l;i souvise/ľcl°c/] služeb), které podle Právních předpisů uzavírá Dodavatel s POS, popřípadě
s operátorein trhu a s dalšími subjekty, a že v souvislosti s tůn poskytne příslušné smluvní straně
osobní údaje Zákazníka a údaje k příslušnému OM. Zákazník podpisem Smlouvy zmocňuje
Dodavatele ke všem právním jednáním a k uzavřeni veškeíých smluv nezbytných pro realizaci dodávek
a souvisejicich služeb.
5. ZahájerNn dodávky elektřiny/anebo plynu dle Smlouvy dochází k přeneseni odpovědnosti za
odchylku ze Zákazníka na Dodavatele a Dodavatel odpovídá za odchylku po dobu odběru elektřiny
a/nebo plynu v příslušném OM od Dodavatele. Zákazník je povinen nemít po dobu od zahájeni
dodávek elektřiny a/nebo plyriu do doby řádného ukor)čeni Smlouvy jiriého dodavatele elektřiny
a/nebo pýnu do sjednaného OM a odebírat po uvedenou dobu ve sjednaném OM elektňnu a/nebo
plyn dle Smlouvy výlučně od Dodavatele. Zákazník je dále povinen neučinit po svém podpisu Smlouvy
bez jejího řádného ukončeni žádné jednání, které by umožnilo jinému dodavateli elektřiny a/nebo
plynu dodávat do sjednaného OM elektřinu a/nebo plyn Zákazníkovi před řádným ukončením jeho
sm|Llvniho závazku s Dodavatelem dle Smlouvy. Přeneseni odpovědnosti za odchylku ze Zákazníka na
Dodavatele zaniká ve vztahu k jednotlivým OM zejména v případě ukončeni dodávek elektřiny al nebo
p|yr)u dle Smlouvy nebo změny dodavatele elektřiny a/r}ebo plynu, a to ke dni zahájeni dodávky
elektřiny a/nebo plynu jiným dodavatelem.
6. Dodávku elektřiny a/r)ebo p|yr)u Dodavatel zaháji v terrninu sjedrianém ve Smlouvě jako
,,Předpokládaný počátek dodávky". Podmínkou zahájeni dodávek je uzavřeni účinné Smlouvy o
připojeni a příslušných Smluv o zajištěni souvisejicich služeb, Pokud Dodavatel nezahäi dodávky
elektřiny a/r)ebo p|yr)u ani do 1 měsíce od Předpokládaného počátku dodávky (zejména z důvodu, Ze
nedošlo k uzavřeni smluv uvedených v předchozí Větě), je Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit,
Pokud Dodavatel zjisti skutečnosti vyvolávajici oprávněné pochybnosti o tom, že bude možné v
termínu Předpokládaného počátku clodávky zahä'it dodávky do OM Zákazníka řádně, včas nebo v
souladu s Právními předpisy (zejména z důvodu odmítavého stanoviska POS k připojeni či zajištěni
distribuce do OM Zákazníka nebo odmítavého stanoviska stávajícího dodavatele Zákazníka ke změně
dodavatele do OM Zákazníka) je Doclavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Zákazník je povinen
jednat tak, aby včas a bez zbytečného odkladu vytvořil řádné podmínky k tomu, aby Dodavatel mohl
zahájit dodávky v clobě počinajici Předpok|á(jar}ým počátkem dodávky.
7. Dodávka je splněna přechodem elektřir)y a/r)ebo plynu přes měřici zařízeni do OM. Tímto
okamžikem přechází elektřina a/nebo plyn do vlastnictví Zákazníka a Zákazrňk je povirien za dodávku

Prahy, a oznamuje předcházeni SN, a to bez zbytečného odkladu. nejpozději do 1 hodiny po
zahájeni činnosti prováděných v situaci, kdy existuje reálné riziko vzniku SN, a neprodlené
oznamuje Ministerstvu průmyslu a obchodu, ERÚ, Ministerstvu vnitra, operátorovi trhu. krajským
úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy, a řidl činnosti při SN a jeho předcházeni,
e) při sn a při jeho předcházeni jsou všichni účastnici trhu s elektřinou nebo s plynem povinni podřídit
se omezeni spotřeby elektřiny a/nebo plynu nebo změně dodávky elektřiny a/nebo plynu,
f) při sn a pň jeho předcházeni je právo na náhradu škody vyloučeno, což pIati i pro další případy
z důvodu vyšší moci.
Dodavatel a Zákazník se budou vzájemně informovat o trvalých změnách a o mimořádných provozních
stavech, které by mohly mít dopad na Smluvní strany, na POS nebo na plněni Smlouvy.
Ill. CENA A JEJÍ PLACENÍ
1. Zákazník je povinen uhradit Dodavateli cenu za dodávku plynu stanovenou zveřejněným ceníkem
Dodavatele (dále jen Ceník), a cenu souvisejících služeb v plynárenství stanovenou v platných
cenových předpisech ERÚ. Dodavatel je oprávněn účtovat Zákazníkovi a Zákazník je povinen zaplatit
Dodavateli též DPH a daň z plynu a další Právními předpisy stanovené daně, poplatky a platby, jakož i
další poplatky stanovené v Ceníku (zejména poplatky související se zvoleným způsobem placeni záloh
a ceny plynu).
2. Zákazr)ik je povinen uhradit Dodavateli cenu za dodanou elektřinu (cenu silové e|ektřir)y)
star)ovenou zveřejněnýtn Ceníkem a cenu souvisejicí služby v elektroenergetice stanovenou v
platných cenových předpisech ERÚ. Dodavatel je oprávněn účtovat Zákazníkovi a Zákazník je povinen
zaplatit Dodavateli též DPH a daň z elektřiny a další Právními předpisy stanovené daně, poplatky a
platby, jakož i další poplatky stanovené v Ceníku (zejména poplatky související se zvoleným způsobem
placeni záloh a ceriy elektřiny).
3. Dodavatel je oprávněn Zákazníkovi vyúčtovat a Zákazník je povinen Dodavateli ljhradit veškeré
poplatky. které Dodavateli vyúčtuje POS v souvislosti se sluZbami poskytnutými ve vztahu
k Zákazníkovi (např. poplatek za demontáž a zpětnou montáž měřidla v případě přerušeni dodávky pro
neplaceni závazků Zákazníka, zjištěni a přerušeni neoprávněného odběru elektřiny a/nebo plynu.
reklamační přezkoušer)i měřidla na žádost Zákazníka, mimořádné odečty měřeni a/nebo mimořádná
fakturac(-) na Zádost Zákazníka). Wo poplatky Dodavatel přeúčtuje Zákazníkovi podle daňových
dokladů (zpravidla faktury) vystavených POS. výše poplatků účtovaných PDS je stanovena v platných
cenících. které jsou zpravidla zveřejňovány POS způsobem umožňujícím dálkový přistup. Dodavatel
nebude poplatky vyúčtované POS navyšovat o marži ani jinou ziskovou cenovou složku, avšak je
oprávněn k nim připočíst příslušnou daň v těch případech. kdy to platné Právni předpisy vyžaduji.
4, Smluvní strany mohou ve Smlouvě sjednat cenu za dodávku plynu a/nebo za dodanou elektřinu
(cenu silové elektřiny) odchylně od Ceníku. Není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak, je cena
uvedená ve Smlouvě pouze cenou za dodávku plynu nebo cenou za dodanou elektřinu (silovou
elektřinu), bez dani a poplatků, a Dodavatel je oprávněn účtovat a Zákazník je povinen Dodavateli
zaplatit veškeré další platby (zejména cenu za související službu v elektroenergetice a/nebo
v plynárensNi, daně a poplatky) v souladu s Právními předpisy, cenovými přecjpisy ERÚ a Ceníkem.
5. Zákazník podpisem Snilouvy potvrzuje, že se seznámil s platným Ceníkem. Pro Smlouvu a sníluvni
vztah se Zákazníkem jsou (i) v případě elektřiny rozhodné ceny a platby uvederié v Ceníku pro
distribučrú sazbu, kterou danému OM přidělil POS a která je uvedena ve Smlouvě, přičemž v připacjě
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rozporu mezi nimi má přednost sazba přidělená POS a (ii) v případě plynu rozhodné ceny a sazby
podle pásern přepočtené ročňi spotřeby, která je uvedena ve Smlouvě. V případě, že Zákazník má
sjednánu cenu dle Ceníku, dochází při změně distribuční sazby či pásem přepočtené roční spotřeby
ke změně ceny p|ynu/e|ektřiny pro Zákazníka s Účinnosti změny této distribuční sazby či pásma
přepočtené roční spotřeby v souladu s příslušnou cenou uvedenou v Ceníku pro změněnou
distribuční sazbu či pásmo přepočtené roční spotřeby.
6. Ceník a tyto Podmínky jsou uveřejněny Dodavatelem na www.annexenergy.cz. zvýšeni ceny za
dodávku elektřiny nebo plynu nebo změny jiných podmínek dodávek elektřiny nebo plynu zveřejňuje
Dodavatel na www.armexenergy.cz, a to alespoň 30 dnů před nabytím jejich účinnosti. zvýšeni ceny
za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změny jiných podmínek dodávek elektřiny nebo plynu
současně Dodavatel oznámi Zákazníku způsobem uvedeným v ČI. VI. odst. 6 a 7. těchto podmínek.
7. Dodavatel je oprávněn změnit Ceník nebo jiné podmínky dodávek kdykoliv v průběhu roku, a to
zejména v případech, že se významně změní cenové nebo jiné podmínky na relevantních trzích,
včetně změn dostupnosti a nákladovosti služeb souvisejících s plněním. Zákazník se zavazuje
průběžně sledovat změny Ceníku a jiných podmínek zveřejněné na www.armexenergy.cz. a
seznamovat se se změnami, které mu byly oznámené v souladu se Smbuvou.
8. Smluvní strany se mohou ve Smlouvě dohodnout na poskytnuti slevy z ceny dle Ceníku v souladu
se Slevovým programem Dodavatele (dále rovněž S/evoyý program), zveřejněným v rámci Ceníku
nebo samostatně na vvww.armexenergy.cz. Zákazník je v takovém případě povinen Dodavateli dle
podmínek Slevového programu prokázat, že splňuje podmínky pro poskytnuti slevy. Pokud Zákazník
splněni podmínek pro poskytnuti slevy dle Slevového programu neprokáže, nebude mu sleva v daném
období poskytnuta, a to ani zpětně. jestliže se kdykoliv za lrváni Smlouvy či po jejím ukončeni ukáže,
že Zákazník uvedl Dodavatele v omyl o tom, že splnil podmínky pro poskytnuti slevy dle Slevového
programu, ariiZ by se tak stalo, má Dodavatel nárok na vráceni této poskytnuté slevy. Dodavatel je
oprávněn výši slev poskytnutých na základě Slevového programu měnit za stejných podmínek jako u
změn Ceníku.
9. V případě, Ze Zákazník nemá sjednánu cenu dle Ceníku, je Dodavatel oprávněn při změně
distr'
'i sazby či pásma přepočtené roční spotřeby upravit cenu tak, aby cenová pozice Zákazníka
zůstá. . zásadě zachována, pňčemž cenovou pozici Zákazníka se rozumí poměr mezi sjednanou
pevnou cenou ve Smlouvě a cenou elektřiny a/nebo plynu, která je na relevantním trhu při obdobných
dodacích a platebni'ch podmínkách v době uzavřeni Smlouvy běžná a obvyklá.
10. V případě, Ze dojde ke změně výše regulovaných plateb zejména v důsledku změn Právních
předpisů nebo cenových předpisů ERÚ zavazuji se obě Smluvní strany ji akceptovat bez nutnosti

Dodavatel povinen prošetřit co nejrychleji a nejpozději ve lhůtě 15 kalendářních dnů od doručeni
včasné a řádné reklamace zaslat Zákazníkovi pÍsemné vyřízeni reklamace Zákazníka, přičemž spočíváii důvod reklamace vyúčtováni dodávky elektřiny nebo plynu ve vyúčtováni distribuce elektřiny nebo
plynu a Dodavatel ve lhůtě 15 kalendářních dnů od doručeni včasné a řádné reklamace reklamuje
vyúčtování distribuce elektřiny nebo plynu, lhůta pro vyřízeni po dobu vyřizováni reklamace vyúčtováni
distribuce elektřiny nebo plynu neběží. Dodavatel je povinen vypořádat rozdíl v platbách Zákazníka
způsobený nesprávným vyúčtováním nebo měřením Dodávek elektňny nebo plynu, a to do 30
kalendářních dnů ode dne doručeni reklamace Dodavateli. je-li reklamace posouzena jako oprávněná
s možným prodlouženim dle předchozí věty při reklamaci vyúčtováni distribuce elektřiny nebo plynu.
16. Reklamace musí obsahovat tyto náležitosti: (a) číslo reklarnované faktury vC. variabilního
symbolu, (b) identifikace OM prostřednictvím kódu EAN u elektřiny nebo ElC u plynu, (C) číslo
plynoměru a stav plynoměru, resp. číslo elektroměru a stav elektroměru ke dni podáni reklamace, (d)
odůvodněni reklamace, (e) další důležité skutečnosti rozhodné pro posouzeni reklamace, (f) označeni
reklamujícího účastníka a jeho podpis nebo podpis oprávněného zástupce.
l 7, V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle Smlouvy je Zákazník povinen zaplatit Úrok z
prodlení ve sjednané výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Dodavatel je dále oprávněn
kdykoliv v průběhu prodlení Zákazníka s úhradou kterékoliv platby dle této Smlouvy (zejména platby na
základě zúčtovací faktury či platby zálohy) opakovaně zasílat Zákazníkovi upomínky s výzvou k
dodatečnému splněni dluhu ve lhůtě tam určené, avšak ne kratší než 10 dnů ode dne odesláni
upotninky. Dodavatel je v této souvislosti oprávněn opakovaně uplatnit po Zákazníkovi z důvodu jeho
prodlení s úhradou plateb uvedených v předchozí větě nárok na úhradu nákladů spojených
s uplatněním pohledávky formou upotninky, a to v paušálni výši 200,- Kč za každou upomínku:
splatnost těchto nákladů se stanovuje na 14 dnů po vystaveni faktury na úhradu těchto nákladů.
Fakturu Dodavatel odešle Zákazníkovi do 5 drhl od vystaveni, přičemž tak může učinit současně s
upomínkou.
18. Zákazník. který uplatni osvobozeni od daně a/nebo poplatků účtovaných dle Právních předpisů.
odpovídá za správnost a úplnost informaci a dokladů předaných Dodavateli. na základě kterých tento
nárok na osvobozeni od dané nebo poplatku uplalňuje. V případě nesprávnosti či neúplnosti těchto
informaci a dokladů odpovídá zákazník Dodavateli za jakoukoliv škodu. která by porušením
příslušných Právních předpisů mohla Dodavateli vzniknout. Odpovědnost Zákazníka dle tohoto
ustanoveni není závislá na době trvání Smlouvy.

uzavřeni dodatku ke Smlouvě. Změna regulovaných plateb je účinná dnem nabyti účinnosti Právního
předpisu, cenového předpisu ERÚ nebo jiného aktu veřejné správy, který změnu regulovaných plateb

1. Dodavatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušeni smluvních povinnosti
Zákazníka, kterým se rozumí zejména:
a) prodlení Zákazníka se zaplacením platby dle Smlouvy (zejm. zálohy a vyúčtováni ceny elektřiny
a/nebo plynu, úroku z prodlení, smluvní pokuty). které trvá i přes pÍsemnou upomínku Dodavatele,
a to po dobu delší než 2 týdny od doručeni písemné upomínky,
b) opakované prodlení Zákazníka s úhradou plateb dle Smlouvy po dobu delší neZ 2 týdny, přičemž za
opakované prodlení se považuji případy, kdy dojde k prodlení alespoň s úhradou dvou plateb po
dobu delší než 2 týdny v období 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích;
C) porušováni povinnosti Zákazníka stanovených zejména v Právních předpisech, Řádu POS, PPDS,
POE nebo Smlouvě o připojeni, které poškozuje práva Dodavatele nebo oprávněné zájmy
Dodavatele (např. ztěžováni či mařeni řádného měřeni odebrané elektřiny a/nebo pfynu nebo
řádného průběhu a způsobu odběru elektřiny a/nebo plynu),
d) porušeni kteréhokoliv ze závazků Zákazníka stanovených v ČI. ||. odst. 5 Podmínek, tedy (i) závazku
Zákazníka nemít po dobu od zahájeni dodávek elektřiny a/nebo plynu do doby řádného ukončeni
(zániku) Smlouvy jiného dodavatele elektřiny a/nebo plynu do sjednaného OM, a odebírat po
uvedenou dobu ve sjednaném OM elektřinu a/nebo plyn dle Smlouvy výučné od Dodavatele nebo
(ii) závazku neučinit po podpisu této Smlouvy bez jejího řádného ukončeni žádné jednání, které by
umožnilo jinému dodavateli plynu a/nebo elektřiny dodávat do sjednaného OM elektřinu a/nebo
plyn před řádným ukončením jeho smluvního závazku s Dodavatelem dle Smlouvy,
e) když bude prokázáno, že informace či prohlášeni, které Zákazník učinil při podpisu Smlouvy, je v
podstatném ohledu nepravdivé či zavádějici, přičemž takovéto zjištěni má nebo může mít podstatný
vliv na uzavřeni a trvání Smlouvy.
2. Zákazník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušeni smluvních povinnosti
ze strany Dodavatele, kterým se rozumí zejména:
a) bezdůvodné přerušeni nebo omezeni dodávek eleklřiny a/nebo plynu. ke kterému dojde v rozporu
s ujednáními Smlouvy,
b) prodlení se zaplacením platby dle této Sfn|ouvy (zejména úhrada přeplatku za elektřinu a/nebo
plyn, vzniklého na základě vyúčtováni) i přes písemnou uporninku Zákazníka, a to po dobu delší neZ
2 týdny od obdrženi písemné upomínky.
3. V případě. Ze byla Smlouva uzavřena se Zákazniketn v postaveni spotřebitele ve smyslu OZ
distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory Dodavatele, je Zákazník oprávněn od S|n|ouvy
odstoupit bez uvedeni důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě do 14 dnů od dne uzavřeni Smlouvy.
Lhůta k uplatněni práva na odstoupeni se považuje za zachovanou. pokud Zákazník v postaveni
spotřebitele v jejím průběhu odešle Dodavateli oznámeni, že od Smlouvy odstupuje.
4. V případě, Ze byla Smlouva uzavřena se Zákazníkem v postavení spotřebitele ve smyslu OZ pň
změně dodavatele distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory Dodavatele, je Zákazríik
oprávněn Smlouvu, bez ohledu na to, zda je uzavřer)a na dobu určitou nebo neurčitou, vypovědět ve
lhůtě do 15. (patnáctého) dne po zahájerň dodávky elektňny a/nebo plynu dle Smlouvy. Lhůta je
zachována, je-li v jejím průběhu výpověď' odeslána Dodavateli. výpovědní doba činí 15 dnů a počir)á
běžet prvním dnem měsíce následujiciho po doručeni výpovědi. Tim nejsou dotčena práva a
povinnosti Zákazníka a Dodavatele týkající se výpovědi Smlouvy sjednané na dobu neurčitou dle odst.
14 tohoto článku Podmínek,
5. zvýší-li Dodavatel vůči Zákazníkovi cenu za dodávku elektřiny a/nebo plynu, nebo změní-li jiné
smluvní podmínky, je Zákazník oprávněn do 3 měsíců od data zvýšeni ceny nebo změny jiných
smluvních podmínek od Smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Dodavatel Zákazníkovi oznámi zvýšeni
ceny nebo změnu jiných smluvních podmínek nejpozději tňcátý den přede dnem jejich účinnosti a
současně Zákazníka pouči o jeho právu na odstoupeni od Smlouvy, přičemž v takovérn případě je
Zákazník oprávněn bez uvedeni důvodu odstoupit od Smlouvy nejpozději desátý den před účinnosti
zvýšeni ceny nebo zrněny jiných smluvních podmínek. Právo na odstoupeni od Smlouvy podle tohoto
odstavce PodrNriek Zákazníkovi nevzniká v případě zvýšeni regulované složky ceny, dani a poplatků, a
dále v případě změny jiných smluvních podmínek v nezbytném rozsahu z důvodu zajištěni souladu s
obecně závazným Právním předpisem.
6. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy dle odst. 3 tohoto článku Podmínek a Dodavatel již začal s
poskytováním plněni na základě výslovné Zádosti Zákazníka uvedené ve Smlouvě, uhradí Zákazník
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vyvolá.
11. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny elektřiny a/nebo plynu bude realizována formou
zúčtovatelných měsíčních záloh, které jsou splatné vždy do 10. dne daného kalendářního měsíce počínaje měsícem, v němž byly zahájeny dodávky elektřiny a/nebo plynu. Strany se mohou
dohodnout ría jiné četnosti a splatnosti záloh. výši záloh sdělí Dodavatel Zákazníkovi zpravidla v
písemném rozpisu záloh, přičemž Dodavatel je oprávněn jednostranně výši a četnost záloh s ohledem
na velikost odběru a vývoj cen elektřiny a/nebo plynu, zejména v rámci ročního vyúčtováni záloh,
měnit.
12. Dodavatel bude zaplacené zálohy vyúčtovávat nejméně jednou za 12 měsíců - po skončeni
fakturačního období, pňčemž skončer)i fakturačního období nastává provedením odečtu odebrané
elektřiny a/nebo plynu ze strany POS. Zákazník bere na vědomi, Ze Dodavatel může provést
vyúčtováni záloh pouze na základě podkladů o odečtu a příslušné fakturace ze strany POS. Dodavatel
není v prodlení, pokud vyúčtováni provede ve lhůtě 15 dnů od doručeni podkladů k vyúčtováni ze
strany POS, Zaplacené zálohy budou odečteny v zúčtovací faktuře a rozdíl mezi uhrazenými zálohami
a skutečnou cenou Zákazník (v případě nedoplatku) či Dodavatel (v případě přeplatku) uhradí ve
prospěch druhé strany na základě Dodavatelem vystavené zúčtovací faktury v terminu splatnosti, který
činí 1 4 dnů od data vystaveni faktury, není-li dohodnuto jinak. Dodavatel je povinen příslušné faktury
vypravit nejpozději do 5 dnů od vystaveni. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat náležitosti
stanovené Právnirni předpisy. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu pomoci prostředků hromadného
zpracováni - v takovém případě nemusí faktura obsahovat ani podpis, ani razítko Dodavatele.
13.
strany se zavazuji provádět úhrady v terminech a způsobem stanoveným ve Smlouvě, resp.
stanov~f)ým Dodavatelem podle Stnlouvy. Závazek zaplaceni je splněn řádně a včas připsáním celé
částky na bankovní účet Dodavatele nejpozději v terminu splatnosti. Připadne-li den splatnosti
(poslední den lhůty) ř)ä sobotu, neděli nebo svátek, je dnem splatnosti (posledním dnem lhůty) nejblíže
následujici pracovni den. V případě sjednáni bezhotovostr)ich plateb ve prospěch bankovního účtu
Dodavatele (účet je uveden ve Smlouvě nebo písemně sdělen Zákazníkovi) je Zákazník povinen zajistit
ozr)ačer)i plateb variabilnirn symbolem stanoveným ze strany Dodavatele. V případě provedeni platby
pod nesprávr)ým variabilním symbolem bude dluh Zákazriika, k jehož uspokojeni byla takováto platba
směřována, považován za splněný až dnetn, kdy Zákazník objasni provedeni a účel platby, ledaže
Dodavatel provede započteni v souladu s Právními předpisy; do této doby se použije ustanoveni odst.
1 7 tohoto čkiriku Podrninek. Smluvní strany se dohodly, že pokud Zákazr)ik provede platbu Dodavateli
pod určitým variabilním sy{nbo|em a výše této platby bude převyšovat splatnou pohledávku Dodavatele
vůči Zákazníkovi, při jejíž úhradě má Zákazník používat daný variabilní symbol, je Dodavatel oprávněn
započíst platbu na úhra'du jistir) svých dalších pohledávek vůči Zákazníkovi, včetně pohledávek dosud
nesplatných, a to v pořadí dle jejich splatnosti. V případě platby iríkasem z účtu Zákazníka tento
souhlasí s lim, aby byl Dodavatel oprávněn vyúčtovar)ou částku inkasovat kdykoliv po vystaveni faktury
nebo po splatnosti zálohy. Pokud inkasní platba z důvodu na straně Zákazníka či peněžního ústavu
ríeproběhne, r}eni Ůrn dotčena Zákazriikova povinnost uhradit příslušnou platbu ve stanoveném
terminu. Ustanover}i poslední věty pIati obdobně pro platby prostředr}ictvim SlPO: pro platby SIPO
současně pIati, Ze budou provedeny vždy do konce daného kalendářního měsíce bez ohledu na
ujednár)i o splatnosti záloh a zúčtovacích faktur dle předchozích odstavců tohoto článku Podmínek.
14. Dodavatel reklatnaci Zákazníka prošetři ve lhůtě třicet (30) dni ode dne, kdy reklamaci obdržel, a
výsledek šetřeni oznámi Zákazníkovi, nestanoví-li tyto Podmínky nebo Právni předpis lhůtu jinou. Byla-li
reklamace oprávněná, bude provedeno vypořádáni nejpozději do třiceti (30) dni od oznámeni
výsledku reklamace, nestanoví-li tyto Podmínky nebo Právni předpis lhůtu jinou. Zákazník je oprávr)ěr|
uplatnit u Dodavatele reklamaci správr)osli fakturace nejpozději do třiceti (30) dnů od vystaveni
vyúčtováni (faktury), v niž se reklarnovaná skutečnost vyskytla, jinak se má za to, Ze údaje uvedené
Dodavate|err} ve vyúčtováni (faktuře) jsou vůči Zákazníkovi správné. Uplatněni reklamace nerná
odkladný účinek vůči splněni povinnosti uhradit vyúčtovanou cenu a nerná vliv na běh lhůty pro
splatnost vyúčtovárii, ani na splatnost předepsaných záloh. K reklamacím, uplatňovanýn, resp.
doplňovanýrn později rler|i Dodavatel povinen přihlížet.
15. Reklamace vyúčtováni dodávky elektřiny nebo plynu nebo na ríevráceni zaplacených přeplatků je
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Obchodní podmínky ARMEX ENERGY, a. s.
pro dodávky elektřiny a zemního plynu domácnostem a maloodběratelům
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porušeni smluvních povinnosti Zákazníka, přičemž v případech, kdy je tato Smlouva sjednána na dobu
neurčitou, jde o součin částky 400,- Kč, uzavřeHi Zákazník Smlouvu v postaveni spotřebitele, r)ebo
částky 2.000,- KČ v ostatních případech, a čísla 3. V případě Zákazníka zařazeného do nejnižšího
pásma ročního odběru plynu nebo s distribuční sazbou DO1d nebo COld se navýšeni smluvní pokuty
uvedené v předchozí větě snižuje o polovinu. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě do 14 dnů ode dne
vystaveni faktury, kterou Dodavatel uplatni smluvní pokutu vůči Zákazníkovi. Fakturu Dodavatel odešle
Zákazníkovi do 5 dnů od vystaveni. Uplatněni smluvní pokuty nevylučuje uplatněni nároku Dodavatele
na náhradu škody ve výši převyšující smluvni pokutu.

Dodavateli poměrr)ou část sjednané ceny za plněni poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy.
Za převzetí plněni Zákazníkem se pro tyto účely považuje potvrzeni Dodavatele o přijeti a/nebo
uzavřeni Smlouvy, neboť tímto dnem Dodavatel zahajuje poskytováni služeb nezbytných k zahájeni
dodávek elektřiny a/nebo plynu dle Smlouvy (zejinéna úkony k zajištěni souvisejících služeb a změně
dodavatele).
7. Dodavatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě odůvodněných pochybnosti Dodavatele o
schopnosti Zákazníka řádně dostát svýtn závazkům ze Smlouvy (zejména v případě exekučního nebo
insolvenčniho řízeni vedeného proti Zákazníkovi nebo jeho majetku; též i v případě, jestliže v
Centrálním registru dlužniků, Centrálni evidenci exekuci, popř. v jiné evidenci či databázi, která je
v ČR běžně využívána, bude zveřejněna informace o tom, že Zákazník má neuhrazenou pohledávku

VI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Orgánem státního dohledu a dozoru nad trhy v energetických odvětvích je ERÚ, který mimo jiné na

vůči třetí osobě a je zřejtné, že tato skutečnost ohrožuje nebo může ohrozit plněni závazků z této
Smlouvy apod.).
8. Odstoupeni dle odst. 1, 2 a 7 tohoto článku Podmínek je třeba učinit písemně a skutkově v něm
vymezit důvod odstoupeni.
9. Odstouperii od Smlouvy ze strany Zákazníka dle odst. 2 tohoto článku Podmínek je účinné
doručením Dodavateli, neurči-li Zákazník pozdější den Účinnosti odstoupeni. Odstoupeni od Smlouvy
ze strany Zákazníka dle odst. 5 tohoto článku Podmínek je účinné k poslednímu dni kalendářního
měsíce, ve kterém bylo doručeno Dodavateli, neurči-li Zákazník pozdější den účinnosti odstoupeni,
přičemž odstoupeni, které bylo uskutečněno do 3 měsíců od zvýšeni ceny nebo změny jiných
sinluvnich podmínek a inéně neZ 10 dnů před koncetn daného měsíce. je účinné k poslednímu dni
kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo odstoupeni doručeno Dodavateli.
10. Odstoupeni ze strany Dodavatele je účinné dnem doručeni, pokud v nän Dodavatel neuvede
datum pozdější.
1 1. Dodavatel učiní taková opatřeni, aby ke dni účinnosti odstoupeni od Smlouvy došlo k ukončeni
dodávek elektřiny a/nebo plynu Dodavatelem; není-li z objektivních důvodů možné ukončit dodávky
ke dni účinnosti odstoupeni, zajistí Dodavatel ukončeni ze strany Dodavatele v nejbližším možném
terminu.
12.
íznik se zavazuje hradit Dodavateli cenu elektřiny al nebo plynu až do doby skutečného
úkon. J dodávek elektřiny ze strany Dodavatele.
1 3. Je-li Smlouva uzavřena na dobu určitou a Zákazník písemně neoznátni Dodavateli nejpozději 3
měsíce před uplynutím doby, na kterou byla Smlouva uzavřena, Ze trvá na jejím ukončeni, doba
Smlouvy se prodlužuje o stejnou dobu, na kterou byla původně sjednána, nejméně však o 1 2 měsíců,
a to i opakovaně. PokL|d je Smlouva uzavřena na dobu určitou a současně je mezi stranami dohodnuta
pevná cena za dodávky elektřiny a/nebo plynu, strany ujednávají, že novou výši pevné ceny (dále
rovněž Nová cena) v období po prodlouženi doby Smlouvy sdělí Dodavatel Zákazníkovi pÍsemně
nejpozději 30 dnů před započetím prodloužené doby Smlouvy. Pokud bude Nová cena vyšší než
předchozí cena, je Zákazník oprávněn postupovat podle ČI. lV. odst. 5 Podmínek.
1 4. Je-li Smlouva uzavřena na dobu neurčitou, obě strany ji mohou písemně vypovědět s třiměsični
výpovědní dobou, která začne běžet od 1. dne kalendářního měsíce následujiciho po doručeni
výpovědi druhé Sln|uvni straně.
1 5. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou obou Smluvních stran.
1 6. Smlouva konči smrti Zákazníka, který je fyzickou osobou, nebo zánikem právnické osoby bez
právního nástupce.

návrh Zákazníka v postaveni spotřebitele odebirajiciho elektřinu a/nebo plyn pro spotřebu
v domácnosti nebo Zákazníka, který je fyzickou osobou podnikající, rozhoduje spory mezi zákazníkem
a držitelem licence o splněni povinnosti ze smluv, jejichž předmětem je dodávka nebo distribuce
elektřiny nebo plynu.
2. Spory mezi Zákaznikern a Dodavatelem, budou řešeny primárně dohodou stran, jinak je k
rozhodováni pravomocný věcně a místně příslušný soud, přičemž v případě, kdy je Zákazník
podnikatelem ve smyslu OZ a Smlouvu uzavřel v rámci svého podnikáni, se uzavřením Smlouvy
sjednává místní příslušnost Okresního soudu v Děčíně a současně se zakládá pravomoc českých
soudů k rozhodováni.
3. Zaplaceni smluvní pokuty nezbavuje dlužníka povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
4. Má-li Zákazník zřízenu datovou schránku, pak jsou Smluvní strany oprávněny (nikoliv však povinny)
doručovat sděleni, resp. úkony učiněné dle Smlouvy (dále též Dokumentjň ve formě datové zprávy do
datové schránky druhé Smluvní strany. Dokument dodaný do datové schránky druhé Smluvní strany je
doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého
oprávněni přistup k tomuto Dokumentu, nestane-li se tak ani do 10 dnů ode dne dodáni Dokumentu
do datové schránky, považuje se tento Dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Pokud se
Dokumenty doručuji prostřednictvím poštovni nebo zásilkové přepravy, zasilaji se na poslední adresu
druhé Smluvní strany uvedenou ve Smlouvě nebo změněnou příslušnou Smluvní stranou dle odstavce
8 tohoto článku Podmínek, Účinky doručeni nastávají bez ohledu na to, zda druhá strana zásilku
převzala či nikoliv, a to nejpozději 10. dneín po odesláni doporučené listovní zásilky. Strany
ujednávají, Ze namísto doručováni formou listovní zásilky je možné doručovat formou elektronické
zprávy na emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě nebo formou SMS zprávy na telefonní číslo ve
Smlouvě uvedené nebo na e-mailovou adresu nebo telefonní Cislo změněné příslušnou Snl|uvr)i
stranou dle odstavce 8 tohoto článku Podmínek. Emailová nebo faxová zpráva se považuje za
doručenou nejpozději třetiin dnem poté, co byla odeslána druhé Smluvní straně v sou|adlj se
Smlouvou.
5. Zákazník tímto uděluje Dodavateli výslovný souhlas se zasilánim zpráv, informaci, potvrzeni o
doručení zpráv, urgenci a jiných sděleni, včetně obchodních sděleni ve věci Smlouvy a jejího plněni v
písemné formě nebo prostřednictvím elektronických prostředků, zejména elektronické pošty.
Uvedením své emailové adresy ve Smlouvě uděluje Zákazník souhlas s tím, aby mu veškerá
korespondence byla doručována elektronicky na tuto adresu.
6. Změny Ceníku nebo jiných sln|uvnich podininek, včetně změn Podmínek oznamuje Dodavatel
Zákazníkovi písemně s možnosti zachováni písemné formy odesláním datovou schránkou nebo
emailem dle odst, 7 tohoto článku Podmínek.
7. Písemná fortna jednání Dodavatele a/nebo Zákazníka je dle dohody stran zachována též v případě
zasláni do datové schránky druhé Smluvní strany, pokud ji má Smluvní strana zřízenu, nebo emailetn
na emailovou adresu Zákazníka uvedenou ve Smlouvě nebo emailovou adresu Dodavatele
energy@armexenergy.cz, a to z emailových adres příslušné Smluvní strany uvedené ve Smlouvě nebo
Podmínkách. V případě emailové komunikace pIati, že k identifikaci odesilatele a zachováni písemné
formy postačí odesláni z emailové adresy Zákazníka uvedené ve Smlouvě a z elnai|ové adresy
Dodavatele, již jsou adresy s doménou armexenergy.cz bez nutnosti zaručeného elektronického
podpisu. Zákazník a Dodavatel se zavazuji ve vztahu ke svým emailovým adresám zajistit, že k nini
budou mít přistup jen osoby oprávněné k jednání vůči druhé Smluvní straně. Na emailovou komunikaci
z jiných emailových adres nebo doručenou na jiné než sjednané emailové adresy nebude brán zřetel a
nebude mít právni účinky.
8. Adresy, e-mailová a telefonická spojeni uvedené v záhlaví Smlouvy mohou být měněna
jednostranným pÍsemným oznámením příslušné Smluvní strany s tím, Ze takováto změna se stane
účinnou doručením takového oznámerň druhé Smluvní strar)ě.
9. Hromadná sděleni Dodavatele. ti. sděleni určená všem zákazníkům nebo skupině zákazr)iků, se
doručuji zákazníkům jejich zveřejněnirn na webových stránkách Dodavatele www.armexenergy.cz a
zpřístupněním v sidle společnosti: zpřístupněním se rozumí vydár)i hromadných sděleni ve vytištěné
podobě na žádost Zákazníka, který o vydáni osobně požádá v sidle Dodavatele kdykoliv v pracovni
den v období od 9.00 hodin do 15.00 hodin. Dodavatel je oprávněn přistup k některým ir}formacim
zveřejněným dle těchto Podmínek na webových stránkách Dodavatele podmínit zadáním hesla - v
takovém případě Zákazník na žádost obdrží od Dodavatele uživatelské jméno a heslo.
10. jestliže se jakékoli ustanoveni Smlouvy stane nebo ukáže být neplatným, protiprávním nebo
nevymahatelným a lze je oddělit, platnost a vymahatelnost ostatních ustanoveni tím nebude nikterak
dotčena. Smluvní strany se zavazuji takové neplatné, protiprávni nebo nevymahatelné ustanoveni
nahradit dohodou ustanovením platným, zákonnýrn a vymahatelným, se stejným nebo alespoň
podobr)ým obchodním a právním smyslem.
1 1. Srnluvni strany výslovně vylučuji aplikaci ustanoveni § 1 978 odst. 2 OZ.
1 2, Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami,
1 3. Smlouva může být uzavřer)a nebo měněna také pomoci prostředků komunikace na dálku.
14. Tyto Podrninky byly vydány společnosti ARMEX ENERGY. a. s., jsou účinné od 4. 1. 2016 a
vztahuji se na všechny Smlouvy uzavřené po 3.1.2016, Smluvní vztahy a podmínky založené
jakoukoliv smlouvou uzavřenou před 4.1 .201 6 nejsou těmito Podrninkami dotčeny a nemění se.

V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1 . Zákazník, který je fyzickou osobou, tímto poskytuje pro účely související s touto Smlouvou a s
nároky Dodavatele z této Smlouvy vyplývajicimi své osobní údaje uvedené ve Smlouvě nebo
poskytnuté při jejím uzavřeni (zejména jméno a příjmení, datum narozeni, rodné číslo, adresa bydliště,
telefonní číslo, emailová adresa) a podpisem Smlouvy dává souhlas k jejich shromažd'ováni a
zpracováni v listinné i v elektronické podobě v souladu s příslušnými obecně závaznými Právními
předpisy (zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění).
Poskytnuti těchto údajů je ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů dobrovolné, Osobní údaje
Dodavatel zpracovává pouze za účelem plněni smluv uzavřených se Zákazníkem a k vedeni obchodní
a stäti,$tické evidence a uchovává je pouze po dobu účinnosti Smlouvy a dále po dobu 5 let od
okat
jejího zániku. Osobní údaje Zákazníka budou zpřístupněny pouze zaměstnancům
Doda...,ele a jeho smluvním partnerům podilejicim se na poskytováni plněni Dodavatele Zákazníkovi,
zejména subjektům zajišťujicim obsluhu Zákazníka, výhradně za účelem plněni smluv uzavřených se
Zákazníkem nebo za ůčelern zpracováni a zasiláni obchodních sděleni Zákazníkovi, a to vše v souladu
s přislušnýrni Právními předpisy. Seznarn srn|uvrlich partríerů Dodavatele, jimž mohou být zpřístupněny
osobní údaje Zákazníka, je uveřejněn ria www.arrnexenergy.cz a Dodavatel jej poskytne Zákazníku též
vždy na jeho žádost. Požádá-li Zákazr)ik o infonnaci o zpracovárii svých osobríich údajů, Dodavatel mu
takovou informaci bez zbytečného odkladu předá. Každý Zákazník má rovněž právo na přistup ke
svýín osobnirn údajům a právo na opravu svých osobních údajů. Domrúvá4i se Zákazník, Ze Dodavatel
provádí zpracováni jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života
subjektu údajů nebo v rozporu se zákc)nem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel
jejich zpracováni, může a) požádat Dodavatele o vysvětlerň, b) požadovat, aby Dodavatel odstranil
takto vzniklý stav. Zejména se tnůže jednat o blokováni, proveder)i opravy, doplněrh nebo likvidaci
osobních údajů. Je-li takováto žádost oprávněná, Dodavatel takový závadný stav neprodleně odstraní.
Pokud vznikla v důsledku zpracováni osobních údajů Zákazníkovi jiná než majetková újma, postupuje
se při uplatňováni jeho riároku podle zvláštního zákona.
2. Zákazník, který je fyzickou osobou a žije v manželství, podpisem Smlouvy potvrzuje, že disponuje
souhlasem druhého rnanžela k podpisu Srnlouvy, s výjirríkou případů, kdy souhlas manžela není třeba.
Zákazník současrié poNrzuje, že všechny podklady a infortnace, které poskytl Dodavateli před
uzavřením Smlouvy, zejména údaje o om a předchozi{n dodavateli jsou platrié, pravdivé, úplné a
nikoliv zavádějici. v případě riepravdivosti prohlášeni Zákazníka dle tohoto odstavce tohoto článku
Podrninek odpovídá Zákazník za škodu způsobenou Dodavateli v důsledku nepravdivosti uvedených
proh|ášer)i, podkladů a/nebo inforrnaci, včetně případné r|ep|atnosti Smlouvy.
3. V případě podstatného porušeni smluvních povir)nosti ze strany Zákazníka, za které se považuji
zejména případy uve(jer)é v ČI. lv. odst. 1 Podmínek, je Dodavatel oprávněn účtovat Zákazníkovi a
Zákazník je povinen zaplatit Dodavateli za každý jednotlivý případ porušeni smluvní pokutu, a to ve výši
1 .000,- KČ, uzavřel-li Zákazník Smlouvu v postaveni spotřebitele, nebo ve výši 5.000,- Kč v ostatních
případech. V případě, že pro podstatné porušer)i smluvních povinnosti Zákazníka dojde k ukončeni
dodávek dle této Smlouvy a/nebo k odstoupeni Dodavatele od Smlouvy, navyšuje se výše smluvní
pokuty o součin částky 400,- KČ, uzavřel-li Zákazník Smlouvu v postaveni spotřebitele, nebo částky
2.000,- Kč v ostatríich případech, a počtu započatých kalendářních rněsiců, které zbývají do uplynuti
doby, na niž je sjednána Smlouva, počínaje kalendářnirn rněsicem, ve kterém došlo k podstatnému

V Děčíně dne 4. 12. 2015

předseda představenstva ARMEX ENERGY, a. s.

ARMU ENERQY, g.:- l
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The energy to lead

SMLOUVA

O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
Č.: 320090079677
Provozovatel distribuční soustavy
RYVE GasNet, s.r.o.
Klišská 940 l 96, 401 17 Ústi nad Labem-město
lČ: 27295567

DIČ: CZ27295567

Zapsána v Obchodním rejstříku:
Krajský soud v Ústi nad Labem
spisová značka C 23083

zastoupená:
RNDr.

jednatel
jednatel

Kontakt pro další komunikaci ve věcech této Smlouvy je: Zákaznická linka
(dále jen ,,Provozovatel")
a
Zákazník
Jméno a přijmeni/ObchodnÍ název: Obec Dýšina
Sidlo/Adresa: Náměstí miru 30, 330 02 Dýšina
Datum narozeni/lČ: 00257745

DIČ:

Zapsán v Obchodním rejstříku:
Zastoupen:
Zasílací adresa: Náměstí miru 30, 330 02 Dýšina
(dále jen ,,Zákazník")
uzavřeli niže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem c. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Energetický zákon") a v souladu s prováděcími předpisy, technickými
pravidly a Řádem Provozovatele distribuční soustavy RYVE GasNet, s.r.o. (dále jen ,,Řád PDS"), který je
dostupný na webových stránkách Provozovatele a na Zákaznických centrech, tuto Smlouvu o připojeni k
distribuční soustavě (dále jen ,,Smlouva"):
ČI. l Předmět smloúvY
Předmětem této Smlouvy je závazek Provozovatele připojit odběrné plynové zařízeni Zákazníka (dále jen
,,OPZ") k distribuční soustavě Provozovatele a zajistit požadovanou kapacitu Zákazníkovi, a to za podmínek
stanovených v této Smlouvě a Obchodních podmínkách Smlouvy o připojeni k distribuční soustavě.
ČI. ll Termin a podmínky připojeni
Provozovatel připojí opz Zákazníka k distribuční soustavě nejpozději do 5 pracovních dnů po dni, kdy Zákazník
nebo obchodník s plynem požádal o umožněni distribuce plynu a budou-li splněny všechny podmínky pro
připojeni stanovené právními předpisy, touto Smlouvou a Obchodními podmínkami Smlouvy o připojeni
k distribuční soustavě (dále jen ,,OP SOP"), které jsou nedílnou součásti této Smlouvy, nejdříve však
dne 04.04.2016 . OP SOP jsou zveřejněné na internetových stránkách Provozovatele, které jsou uvedené
v záhlaví této Smlouvy a dostupné na kontaktních místech Provozovatele.
Provozovatel zákazníka informuje o skutečnosti, že pokud u něj eviduje neoprávněný odběr nebo neoprávněnou
distribuci plynu a z nich plynoucí dluh, bude zákazníkovi umožněna dodávka a distribuce plynu (bude připojen
k distribuční soustavě) nejpozději do pěti pracovních dnů poté, co bude dluh uhrazen nebo uzavřena dohoda o
splátkách a uznáni dluhu; tím nejsou dotčeny jiné podmínky pro připojeni k distribuční soustavě.
ČI. III Specifikace odběrného místa {OM)
Název/Adresa OM: Náměstí Miru 30, 330 02 Dýšina
Číslo MS: 9301961276

ElC: 27ZG300Z0230868B

Přesné označeni OM: provozovna
ČI. IV Charakter odběru zemního pYnu v OM
předpokládaný roční odběr [kWh]: 23.310,900
požadovaný hod. odběr [m'/hod]:

min. 2,200

max. 4,400

Hodnoty jsou stanoveny na základě seznamu připojovaných plynových spotřebičů, které Zákazník uvedl
v žádosti číslo: 2001285658
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SMLOUVA

O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
Č.: 320090079676
Provozovatel distribuční soustavy
RYVE GasNet, s.r,o.
Klišská 940 l 96, 401 17 Ústi nad Labem-město
lČ: 27295567

DIČ: CZ27295567

Zapsána v Obchodním rejstříku:
Krajský soud v Ústi nad Labem
spisová značka C 23083

zastoupená:
RNDr.

- jednatel
- jednatel

Kontakt pro další komunikaci ve věcech této Smlouvy je: Zákaznická linka
(dále jen ,,Provozovatel")
a
Zákazník
Jméno a přijmeni/Obchodní název: Obec Dýšina

Sidlo/Adresa: Náměstí miru 30, 330 02 Dýšina
Datum narozenúlČ: 00257745

DIČ:

Zapsán v Obchodním rejstříku:
Zastoupen:
Zasilaci adresa: Náměstí miru 30, 330 02 Dýšina
(dále jen ,,Zákazník")
uzavřeli niže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem c. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Energetický zákon") a v souladu s prováděcími předpisy, technickými
pravidly a Řádem Provozovatele distribuční soustavy RYVE GasNet, s,r.o. (dále jen ,,Řád PDS"), který je
dostupný na webových stránkách Provozovatele a na Zákaznických centrech, tuto Smlouvu o připojeni k
distribuční soustavě (dále jen ,,Smlouva"):
ČI. I Předmět smloůvY
Předmětem této Smlouvy je závazek Provozovatele připojit odběrné plynové zařizenI Zákazníka (dále jen
,,OPZ") k distribuční soustavě Provozovatele a zajistit požadovanou kapacitu Zákazníkovi, a to za podmínek
stanovených v této Smlouvě a Obchodních podmínkách Smlouvy o připojeni k distribuční soustavě.
ČI. || Termín a podmínky připojeni
Provozovatel připojí opz Zákazníka k distribuční soustavě nejpozději do 5 pracovních dnů po dni, kdy Zákazník
nebo obchodník s plynem požádal o umožněni distribuce plynu a budou-li splněny všechny podmínky pro
připojeni stanovené právními předpisy, touto Smlouvou a Obchodními podmínkami Smlouvy o připojení
k distribuční soustavě (dále jen ,,OP SOP"), které jsou nedílnou součásti této Smlouvy, nejdříve však
dne 04.04.2016 . OP SOP jsou zveřejněné na internetových stránkách Provozovatele, které jsou uvedené
v záhlaví této Smlouvy a dostupné na kontaktních místech Provozovatele.
Provozovatel zákazníka informuje o skutečnosti, že pokud u něj eviduje neoprávněný odběr nebo neoprávněnou
distribuci plynu a z nich plynoucí dluh, bude zákazníkovi umožněna dodávka a distribuce plynu (bude připojen
k distribuční soustavě) nejpozději do pěti pracovních dnů poté, co bude dluh uhrazen nebo uzavřena dohoda o
splátkách a uznáni dluhu; tím nejsou dotčeny jiné podmínky pro připojeni k distribuční soustavě.
ČI. Ill Specifikace odběrného místa (oMj
Název/Adresa OM: Jižní 209, 330 02 Dýšina
Číslo MS: 9302048777

ElC: 27ZG300Z0238830X

Přesné označeni OM: provozovna
ČI. lV Charakter odběru zemního plýnu v OM
Předpokládaný roční odběr [kWh]: 59.514,480
požadovaný hod. odběr [m'/hod]:

min. 3,000

max. 9,000

Hodnoty jsou stanoveny na základě seznamu připojovaných plynových spotřebičů, které Zákazník uvedl
v žádosti číslo: 2001285660

verze
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SMLOUVA

O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
Č.: 320090079683
Provozovatel distribuční soustavy
RYVE GasNet, s.r.o.
Klišská 940 l 96, 401 17ŮSti nad Labem-město
lČ: 27295567

DIČ: CZ27295567

Zapsána v Obchodním rejstříku:
Krajský soud v Ústi nad Labem
spisová značka C 23083

zastoupená:
RNDr.

- jednatel
- jednatel

Kontakt pro další komunikaci ve věcech této Smlouvy je: Zákaznická linka
(dále jen ,,Provozovatel")
a
Zákazník
Jméno a příjmenÍ/Obchodni název: Obec Dýšina

Sidlo/Adresa: Náměstí míru 30, 330 02 Dýšina
Datum narození/lČ: 00257745

DIČ:

Zapsán v Obchodním rejstříku:
Zastoupen:
Zasňaci adresa: Náměstí miru 30, 330 02 Dýšina
(dále jen ,,Zákazník")
uzavřeli niže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem c. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Energetický zákon") a v souladu s prováděcími předpisy, technickými
pravidly a Řádem Provozovatele distribuční soustavy RYVE GasNet, s.r.o. (dále jen ,,Řád POS"), který je
dostupný na webových stránkách Provozovatele a na Zákaznických centrech, tuto Smlouvu o připojeni k
distribuční soustavě (dále jen ,,Smlouva"):
ČI. l Předmět smloůvY
Předmětem této Smlouvy je závazek Provozovatele připojit odběrné plynové zařízeni Zákazníka (dále jen
,,OPZ") k distribuční soustavě Provozovatele a zajistit požadovanou kapacitu Zákazníkovi, a to za podmínek
stanovených v této Smlouvě a Obchodních podmínkách Smlouvy o připojeni k distribuční soustavě.
ČI. || Termin a podmínky připojeni
Provozovatel připojí opz Zákazníka k distribuční soustavě nejpozději do 5 pracovních dnů po dni, kdy Zákazník
nebo obchodník s plynem požádal o umožněni distribuce plynu a budou-li splněny všechny podmínky pro
připojeni stanovené právními předpisy, touto Smlouvou a Obchodními podmínkami Smlouvy o připojeni
k distribuční soustavě (dále jen ,,OP SOP"), které jsou nedílnou součásti této Smlouvy, nejdříve však
dne 04.04.2016 . OP SOP jsou zveřejněné na internetových stránkách Provozovatele, které jsou uvedené
v záhlaví této Smlouvy a dostupné na kontaktních místech Provozovatele.
Provozovatel zákazníka informuje o skutečnosti, že pokud u něj eviduje neoprávněný odběr nebo neoprávněnou
distribuci plynu a z nich plynoucí dluh, bude zákazníkovi umožněna dodávka a distribuce plynu (bude připojen
k distribuční soustavě) nejpozději do pěti pracovních dnů poté, co bude dluh uhrazen nebo uzavřena dohoda o
splátkách a uznáni dluhu; tím nejsou dotčeny jiné podmínky pro připojeni k distribuční soustavě.
ČI. Ill Specifikace odběrného místa {OM|
Název/Adresa OM: jižní 214, 330 02 Dýšina
Číslo MS: 9302053222

ElC: 27ZG300Z02388793

Přesné označeni OM:
ČI. lV Charakter odběru zemního pYnu v OM
předpokládaný roční odběr [kWh]: 60.321,600
Požadovaný hod. odběr [m'/hod]:

min. 1,900

max. 10,900

Hodnoty jsou stanoveny na základě seznamu připojovaných plynových spotřebičů, které Zákazník uvedl
v žádosti číslo: 2001285604
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