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Smlouva o sdru en ch slu bÆch dodÆvky elektłiny
uzavłenÆ podle * 1746 zÆkona Ł. 89/2012 Sb., obŁansk zÆkon k, v platnØm zn n , a

zÆkona ¨. 458/2000 Sb. (energetick zÆkon), v platnØm zn n a pł slu n ch provÆd c ch
płedpisø k energetickØmu zÆkonu mto Smlouvu.

(dÆle jen Smlouva )

¨ slo Smlouvy: 343/2015

mezi

ZÆkazn kem
M sto HustopeŁe
se s dlem DukelskØ nÆm. 2/2, PSC 693 17 HustopeŁe
i¨: 00283193, DI¨: CZ00283193
SpoleŁnost je zapsanÆ v Registru ekono iick ch subjektø veden ch ¨sœ v Brn
Bankovn spojen : CeskÆ społitelna
C slo œŁtu/K d banky: 19-1382158309/0800
zastoupenØ starostkou PaedDr. Hanou Potm ilovou

Adresa pro doruŁovÆn korespondence vŁetn da ov ch dokladø:
NÆzev: M stsk œład HustopeŁe
Ulice Ł slo popisnØ/orientaŁn : DukelskØ nÆm. 2/2,
PSC, obec: 693 1 7, HustopeŁe

a

Dodavatelem
Fosfa a.s.
se s dlem HraniŁn 268/120, Po tornÆ, 691 41 Błeclav
l¨: 00152901, DI¨: CZOO 152901
SpoleŁnost je zapsanÆ v OR vedenØm u KrajskØho soudu v Brn , sp.zn. B 224
Bankovn spojen : CSOB a.s.
¨ slo œŁtu/K d banky: 182690427/0300

Adresa pro doruŁovÆn korespondence vŁetn da ov ch dokladø:
NÆzev: Fosfa a.s.
Ulice Łislo popisnØ/orientaŁn : HraniŁn 268/120
psŁ, obec: 691 41, Błeclav

I.
Płedm t Smlouvy

1.1 ZÆvazek Dodavatele dodÆvat ZÆkazn kovi elektrickou energii (dÆle jen elektłina ) ve
sjednanØm mno stv a ŁasovØm prub hu do odb rnØho m sta uvedenØho v tØto Smlouv .

1.2 ZÆvazek ZÆkazn ka platit Dodavateli po celou dobu trvÆni tØto Smlouvy za dodÆvku
elektłiny dle tØto Smlouvy a zÆvazek ZÆkazn ka nesjednÆvat v dob pln n tØto Smlouvy
dodÆvku elektłiny do odb rnØho m sta uvedenØho v teto Smlouv sjin m dodavatelem
elektłiny. Dodavatel v ak ud luje ZÆkazn kovi v dob pln n tØto smlouvy v slovn
souhlas se sjednÆn m dodÆvky elektłiny na dobu po ukonŁen pln n dle tØto smlouvy.

1.3 Ned lnou souŁÆst tØto Smlouvy jsou V eobecnØ obchodn podm nky dodÆvky elektłiny
pro odb rnÆ m sta płipojenÆ z hladiny n zkØho nap t (VOPD), kterØ jsou Pł lohou Ł. I
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tØto Smlouvy. Smluvn strany prohla uj , e se s jejich zn n m seznÆmily a bezv hradn
s nimi souhlas . V pł pad rozporu mezi zn n m tØto Smlouvy a VOPD plat v prvn ład
ustanoveni tØto Smlouvy.

II.
Odb rnØ m sto, m łen

2.1 Adresa odb rnØho m sta:

Adresa OM EAN OM DistribuŁn PoŁet Hodnota PłedpoklÆdanÆ roŁn spotłeba
sazba fÆz jistiŁe

[AJ VT [MWh] NT [MWh]

Smetanova 78/2, HustopeŁe COl d 3 63 0,26 O

Svat. ¨echa 1580/l, C62d 3 16 0,312 O
HustopeŁe

DukelskØ nÆm. 77/22, C 03d 3 100 84,96 O
HustopeŁe

LipovÆ parcela 2063, C02d 3 50 0,763 O
HustopeŁe

Kpt. Jaro e, HustopeŁe C 02d 3 16 0,718 O

NÆdra n 1169/37, HustopeŁe C 02d 3 100 O O

Herbenova 423/4, HustopeŁe C 02d 3 50 8,242 O

DukelskØ nÆm. 42/15 C 02d 3 50 3,908 O

Celn 99, T chot n C 35d 3 80 1,507 14,015

DukelskØ nÆm. 2, HustopeŁe C 02d 3 50 54,011 O

Kpt. Jaro e, HustopeŁe C 02d 3 50 41,029 O

DukelskØ nÆm. 94/23, C 25d 3 50 11,926 4,700
HustopeŁe

parcela 195,HustopeŁe COld I 16 O O

DobrovskØho 61/2, HustopeŁe C 25d 3 25 0,753 1,669

i kova, HustopeŁe C 02d 3 100 18,911 O

parcela2429/1, HustopeŁe COld I 16 O O

DukelskØ nÆm., HustopeŁe C 25d 3 20 1,445 2,153

Nap t ovÆ hladina: NN

III.
Produkt, cena dodÆvky elektłiny

3.1 Produkt na dodÆvku elektłiny:

IndividuÆln cena silovØ elektłiny pro zÆkazn ka s odb rem nad 2OMWh/rok.

FeeI ecoenergy INDIVIDUAL

Strana 2 z 6 Smlouva o sdru en ch slu bÆch dodÆvky elektłiny ev. ¨. 343/2015



Cen k elektřiny NN na rok 2016

we live to give

Název produktu T i Distribučn sazba VT NT M s čn
TDD (CZK MWh) (CZKIMWh) poplatek

FEE Jednotarif 24 c C Old, C 02d, C 03d 880 -

FEE Optimum Aku 8 C C 2.5d 930 810
FEEAkuTarifl6C C35d 930 839 O
FEE Př motop 20 C C 45d 930 839
FEE Veřejné osv tlen C C 62d 779 -

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %

Cena za dopravu elektřiny a souvisej c slu by jsou účtovány ve v i a rozsahu podle platného

cenového rozhodnut ERU (Energetick regulačn úřad). K účtovan m částkám se připoč tává da

z elektřiny, da z přidané hodnoty, popř. jiné nepř mé dan podle platn ch právn předpisů.

Iv.
Zvlá tn ujednán

4.1 Platebn podm nky

Způsob úhrady plateb za sdru ené slu by dodávky elektřiny včetn záloh:

Počet zálohov ch plateb v m s ci: 1 platba

Term ny splatnosti zálohov ch plateb: 14. den v kalendářn m m s ci, za kter se zálohová

platba hrad

Term n splatnosti prvn zálohové platbyje 14.01.2016

Rozlo en m s čn ch zálohov ch plateb: viz. Platebn kalendář

Zálohová platba 100 %

Zákazn k souhlas se stanoven m m s čn ch záloh a do v e 110%

Zálohy jsou stanoveny jako součet v ech záloh za ka dé jednotlivé odb rné a předávac m sto

(dále jen OPM ) dle Platebn ho kalendáře.

Zálohy se stanov na základ poskytnut ch dat spotřeby z posledn ho vyúčtovac ho obdob od

Zákazn ka a historick ch dat spotřeby v Operátorovi trhu (OTE, a.s., identifikačn č slo

26463318, se s dlem Praha 8 Karl n, Sokolovská 192/79, Psč 186 00).

Konečné vyúčtován bude provedeno na základ z skan ch dat spotřeby z Operátora trhu (OTE,

a.s., identifikačn č slo 26463318). Rozpis záloh a fakturace bude zaslána Zákazn kovi v pap rové

i elektronické podob . V průb hu dodávky elektřiny, mů e doj t ke zm n v e záloh dle aktuáln

nam řen ch dat spotřeby z skan ch z Operátora trhu (OTE, a.s., identifikačn č slo 26463318).

4.2 Podm nky dodávky elektřiny

Dodávka elektřiny se uskutečn v souladu s V eobecn mi obchodn mi podm nkami dodávky

elektřiny vydané dodavatelem platn mi od 1. ledna 2016 (dále jen VOPD ), které jsou ned lnou

součást této Smlouvy. S jejich obsahem smluvn strany souhlas a zavazuj seje dodr ovat.
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V.
Doba trván smlouvy a záv rečná ustanoven

5.1 Dodávka se uskutečn od 01.01.2016 za předpokladu spln n legislativn ch podm nek.

52 Tato Smlouva je uzavřena dnem jej ho podpisu ob ma smluvn mi stranami, a to na dobu

neurčitou.

5.3 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, Zákazn k obdr jedno vyhotoven a

Dodavatel dv vyhotoven .

5.4 Práva a povinnosti smluvn ch stran vypl vaj c z této Smlouvy přecház na př padné

právn nástupce smluvn ch stran.

5.5 Smluvn strany této Smlouvy prohla uj , e tuto Smlouvu před jej m podpisem přečetly a

dále, e byla uzavřena po vzájemném projednán , ve smyslu 1725 Občanského zákon ku

podle jejich pravé vůle, dn a nikoliv v t sni, přičem ob smluvn strany jsou s

ohledem na svou odbornost schopné posoudit rozsah z této Smlouvy vypl vaj c ch

vzájemn ch práv a závazků a pova uj ji za pro ob smluvn strany vyvá enou (resp. ve

smyslu *1793, odst. 1) Občanského zákon ku jsou vzájemná pln n ve vyvá eném pom ru

a cena je úm rná) a jej ustanoven se i dle jejich nejlep ho přesv dčen shoduj s

obvykl mi zvyklostmi mezi nimi, resp. na srovnatelném trhu panuj c mi. Zárove ka dá

ze smluvn ch stran ve smyslu * 1726 Občanského zákon ku sama za sebe konstatuje a

odpov dá za to, e Smlouva obsahuje ve keré nále itosti, které cht la, aby tato Smlouva

obsahovala a dále ve smyslu 1728, odstavec 2), e druhé stran sd lila ve keré skutkov

a právn okolnosti, o nich vl a/nebo v d t mus .

5.6 Ka dá smluvn strana podpisem této Smlouvy prohla uje vůči druhé smluvn stran , e v

den podpisu této Smlouvy nen ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, v aktuáln m zn n , nespolehliv m plátcem, a e bankovn účet u van pro

ve keré platby v rámci Smlouvy má ve smyslu tohoto zákona registrován u př slu ného

správce dan a je zárove správcem dan zveřejn n způsobem umo uj c m dálkov

př stup. Zárove se ka dá ze stran zavazuje udr ovat pravdivost t chto proIá en po celou

dobu platnosti Smlouvy. V př pad , e se jedna ze stran stane nespolehliv m plátcem nebo

bankovn účet u van pro platby v rámci Smlouvy přestane b t zveřej ován správcem

dan z důvodů na stran druhé strany, je prvn strana oprávn na bez dal ho uhradit

splatn závazek ve v i odpov daj c DPH z přijatého pln n př mo na účet správce dan , a

to ani by byla vyzvána jako ručitel. V takovém př pad závazek jedné strany vůči druhé

stran zaniká ve v i částky uhrazené na účet správce dan k datu jej úhrady správci

dan . Zárove je dotčená smluvn strana o skutečnosti, e se stala nespolehliv m plátcem

nebo jej bankovn účet u van pro platby v rámci Smlouvy přestane b t zveřej ován

správcem dan , povinna druhou smluvn stranu p semn informovat do 2 pracovn ch dnů.

5.7 Smluvn strany podpisem této Smlouvy vylučuj aplikaci ust. * 1978 odst. 2 a * 2914

zákona č. 89/2012 Sb občansk zákon k, v aktuáln m zn n .

5.8 Na důkaz toho připojuj k tornu oprávn n zástupci smluvn ch stran své podpisy.

5.9 Kontaktn osoby:
Smluvn strany se dohodly, e kontaktn osoby a údaje o oprávn nosti jednotliv ch osob

ke konán právn ch úkonů v souvislosti s touto Smlouvoujsou následuj c :
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Osoby oprÆvn nØ sjednÆvat a podepisovat

Za ZÆkazn ka:
JmØno a pł jmen : PaedDr. Hana Potm ilovØ
Funkce: Starostka
Telefon: 519412 039
E-mail:

Za Dodavatele:
JmØno a pł jmen :
Funkce: Technick łeditel
Telefon: 20 519 306 242
E-mail:

Kontaktn osoba pro zas lÆn ostatn korespondence
Za ZÆkazn ka:
JmØno a pł jmen :
Funkce:
Telefon:
E-mail:

Za Dodavatele:
JmØno a pł jmen :
Funkce: v r energetiky
Telefon:
E-mail:

Back Office
Feel Ecoenergy
Telefon: +420 519 306 300
E-mail: feelecoenergyc 2Jbsfa. cz

Seznam pł loh:
Pł loha Ł. I V eobecnØ obchodn podm nky dodÆvky elektłiny (VOPD)
Pł loha ¨. 2 PlnÆ moc

Za ZÆkazn ka: Za Dodavatele:
M sto HustopeŁe Fosfa a.s.

V HustopeŁ ch dne: 16 i2 V Błeclavi dne:
Osoba oprÆvn nÆ k podpisu: Osoba oprÆvn nÆ k podpisu:
JmØno: PaedDr. Hana Potm ilovÆ JmØno:
Funkce: Starostka - Funkce: Technick łeditel

Meio hu, rprr(
Duk
5y:i: H )-

-

Podpis
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Dolo ka k listin dle 41 zÆkona Ł.128/2000 Sb., o obc ch, ve zn n pozd j ch płedpisø

M sto HustopeŁe ve smyslu ustanoven * 41 zÆkona Ł.128/2000 Sb., o obc ch, ve zn n
pozd j ch płedpisø, potvrzuje, e u prÆvn ch jednÆn obsa en ch v tØto listin byly spln ny ze

strany M sta HustopeŁe ve kerØ zÆkonem, Łi jin mi obecn zÆvazn mi prÆvn mi płedpisy
stanovenØ podm nky ve form płedchoz ho zvełejn n , schvÆlen , odsouhlaseni Łi pov łen , kterØ

jsou obligatorn pro platnost toloto prÆvn ho jednÆn . Tato smlouva byla schvÆlena usnesen m
Rady m sta HustopeŁe dne .I,?jb

C 2-2.
V HustopeŁ ch dne

I M sto HustopeŁ
Dukrkk fl. rn

693 17 HU CE

PaedDr. Hana Potm ilovÆ, starostka
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PlnÆ moc

ZÆkazn k:
M sto HustopeŁe
i¨: 00283193, DI¨: CZ00283193
SpoleŁnost je zapsanÆ v Registru ekonomick ch subjektø veden ch ¨sœ v Brn

zastoupen starostkou PaedDr. Hanou Potm ilovou

ZÆkazn k zplnomoc uje dodavatele elektrickØ energie a zemn ho plynu

Fosfa as., HraniŁn 268/120, 691 41, Błeclav Po tornÆ, i¨: 00152901, DI¨:CZ00152901, Ł slo

licence pro obchod s elektłinou Ł slo licence pro obchod s plynem

zapsanØ v obchodn m rejstł ku vedenØm krajsk m soudem v Brn v odd le 8, vlo ka 224.

Pro zastupovÆn ve v ci zm ny stÆvaj c ho dodavatele elektłiny a plynu do odb rn ch m st, za

novØho dodavatele elektłiny a plynu, kter m bude spoleŁnost Fosfa as.

aby m m jmØnem uzavłela smlouvu o płlpojen odb rn ch m st s m stn pł slu n m

provozovatelem distribuŁn soustavy,

zastupovala mn płi zm n dodavatele v OperÆtoru trhu (OTE, a.s., l¨:264 63318).

Za ZÆkazn ka: Za Dodavatele

M sto HustopeŁe Fosfa a.s.

V HustopeŁ ch dne: I ( -12 211 V Błeclavi dne:

Osoba oprÆvn nÆ k podpisu
JmØno: PaedDr. Hana Potm ilov JmØno:

Funkce: Technick łeditel

M sto H
Du4

693 1-i



1. Obecná ustanoven

U Tyto Vlenbecn obdiodni pcdmhsky dodávky elebtony pne
adMmá mbla pHpo)msá z Idadeiy n zk ho nap t (dále Jen

VOPD7 upm smbenl vzW vu taje pit poskytnuti do

dáukyddeWhon rnezjobchosprjn nos

ti rostn a L se sldlem Medav- Pottomá Hsanitnl Z6tflZO,
PSC 691 41. b001 52 901, apsavévobdwidnbn rejstlbve

dendm Kzajsk m soudem v krn v od$e B violka 224 (dMe

jmMavat ) a zákaznámn typu Domdmost (dále jeo..ka

tegooter) a stávai se tak snu ISmIouvy deelekih
sty (dále )en,smttuva nebo 5in1oovyoszbu mch sltdbách

dodávky elektltsty (dtiltesinbsvnl

struvysnenssoapmttooouČ*sUnniosnTyto

smis sefldizIonemLI9/2Ol2Sb Obtansk záb

nik, vezn ni pozdlkhpředpIs .
12 Tytotleobo rjbdiodel podolánky dodávky utektllesy psa od.

b sn mbta pllpojen Z hioztosy n zk ho nap t neosilo
v4onsmyske 1791 zákona l9/2012 Sb.. obtansk z*amt,

vdátMm mlel. lsmbrnslvzmlty vm 4d pil poskytmiu sto

dávky dnkllbsy ze sNiládt ho napOu romi dodavatelem a zá

kanvkemtypuPndal(dMeJemMt,9eebC1o sláva

snut stiSmiouvyodobsmlou
u ) nebo Smlouvy si sekuhn ch slulb di dodávky dektlhsy

(dále taklák )ensm a7,Jost91e smbrenl utnuty s 1ml snu

Ilusione ljetaktoseutlstl ssnioavy
1.3 Dodavatele zákazn k se zavazl4 pil pln ná smlouvy postupe

uvavsedadumItoV0PI dále pIaIrml hivldlyp nesivá

nldlstdbutnl soustavy mh pl slulniIi. pmvozovatdedatri

buDUsoustavprávnknipleltectoálnsInosunarnL

2. Pov nnost dodavatele

2.1 Dodavutei se zavazuje dadávat aznbvl elektřinu vymeze

noumno etvbsuo talov m pr b lmm doadb mibo mkla po

bod Imssu neboln okobvesd vyvalená ps sazavelem dIgit

bublá soustavy nebo okolnostI stanoven pi wlm) předpIsy

apoiudje pne slonI odb rn mIste uzavřena Smlouvzodkbi

beadokuhtysplhluin mpiouozovutelerndlstdbutnlsoustuvy.
22 V plloadb uzavřená Smlouvy o sdnilen dt slu bách dodávky

se valut zavaz evfaslnim Jmlnema nuv asbzá

ůtetzaJlsáv dnpeavu elektřiny asouvh4d slu by do odb rné

hombteuvimlotn
23 kod duo ze ne ptevzkuzákmnáka závazek odebrat elek

Wluzeku tisasnsavyenasoprsopředpiszttzn.

nojinobJen do1ma vl povinen plnit powoza plod

p keazku zábaznka dle snhl. 32 tidda POPři.

3. Povinnosti a práva zákazn ka

3.1 Zákazidb platit dodavMi zadekthnu cenu sjed

nanou ve smlouv (včetn jejkh p1bl t zejm na ces u)

av př pad uzavřená Smloovyoidan dsskláb1mdadMy

dekláioynumdepaavudektlmnya snuvIsed

32 Mnobtvřa tasov pi bČh odbeou dektllny pne odb rná máslo

sainlhsdodavstdemvesmlouvpodobOrneervo

van kapadty. která Je vy$ádlena jmenovitou ploudovou bod

m ouklavlhopřmlelektmmtvemálsmlstvkndektllny

sepne Učuty smlou q rozum skutečn odebraná mno stv dek

Ubsyvdanámo(dobk
33 Zákazn k se zavazuje iidi evat sv odb rn dektikké zalov-

ni vn stavu, kteo os povklá plldulnym tedinlck m noeinám

a$aUmps*vabnpto9Isů
3A Oum náioumebIchvrámoplamebsze

vardhoploonu s,z*kamvaksnuultevatsplitlutn sn

prosow,lodem dlutilhubul soustavy pl poJoYáIU spetřeblčO.

o nich lze předpokládat odledovánI sIlOu neprosp ch astat

nkiimiLiikzeJinlnaosp.třeliičes rázovou, koUsavou

ů ndbieám časov proznleoiou diazabtedablmu oslhleu dok

l1 matosů s t k m rozb hem, belhav m odb rem dekth

sty nabů s částečn m zapkián m a si svařovac ptistioje. Př po

Jenlv out enmglejeswlo u ity poojednat

npmpnevaluterndaántobllwustauy.

3.5 avuneuze,phpiedcti zenla noku následbú stavu

noumje1mnlpnutnenpcdřůiltseomezusláspo*lebyeleůsk-

nynebovnWdodávkydektkuy
3 Zábazsdksimů ezveill lbovolo psodt*z. peloid spiluje Ivyis

lathn podivkihy pro jeho přiznán uwduet vplisbinlm Cesii

kuelektlhtyvydaidhododateon(dálejen,rmiW)Onoinu
pmduktuu elhso zábaenlhavlám eodwmlen mistblze peán

datnejs tvepouptyiiulá Umisk odpsulednůsophni nlpm

I tu nebo jeho pasledslemkiři palosdsedodavazd se zákaz

Mem nadobodos.u jen . Zm na peooto se pmsede po spi
legIslativn ch podsrJne

3.7 Zikaznlh si mů e v př pad uzavřené Smlouvy si sdmlen du

slu bách dodávky elektřiny zvolIt sazbu dlstdbixe za předpo

kladu spln ná stanoven ch podmksok dle platn ho nosatého
hoačrákoúřodu(dále)en,Eáli ).

32 Zákamle se zavazuje nesjednávat dodávku $eůMtoydo odb r
silem másla od vice dodavatelI ve smyslu plblid$hpsdu*h

přlpltl) z důvodu přenesesii sté odpov dnosti za oddsylku

nadestovaode,pokudnenlvesmlouv dohednutojeuaL
33 Odbirvodb rnémmbt uvedenlenvasmjouvřuzákazj*aba

Segale DláudMkus$ojevklá Jobsi osobil potřeby souvisej c
asribi1m po en*jelmdomárnostř nebo pro

potřeb vyapmuozaspdetn dtčástldomuslou ldckpou.
ze pzo společná u lvánl vloshiham isnbo u ivatelům bylL

4. M řeni elektřiny a provád n odečtů

41 Způsob m řen elekiltssya předáváni eumálen ch údajů se lidi

platn m energetick m znmn a zvUllnlm pi*vnko pledpi

smis, kter m se stanov podoobrmstl nelekni elektřiny a předá

ván tedmick ds údajů a Poavdlypmvezoeúiddáststbučnl tou

stavymhm plhlián lsaprnuismoatdedlsldkehesoustavy.
42 Zákamkje poomen uovo két přttbunému provozovateli dolil-

bučel soustavy přistup k m kkou za bosla nem tsni m čIt

bo ntébodktřlckáhozalosndzaitdem montá e stoko

demooláá e mikůso telemost, psovedeo .dečtů, kOuby, v rok

siao.*ro pmledvazařleeoit.
43 Neumo ni-I dkazolh opukované ber vá ného důvodu přistup

k m ltskuu zař zenI nebo nemilen m tas me odb onleso dek

ldckdbozalleená.plesto ebplb unlo?Ji stř$hts suiespoll 15

dnipledempIsemi*in ojbmpmkazM$mzpůsobeinvy

zváiunloemub tpřsnulenadedámadeklřlny,
4.4 Má-O záiianslk podpbnosů si spoávmisti údajů milen nebo

zjIst -II zAvalena mOucbnzalizenl, po ádá pbemn dedovate

leoz isiIovileItřsprávnosUm řeolaov ns num hdřma
hmnIpřNo k mpmemdotdbučtlásouslavy

43 Ukaznlhjepovksmnepsodlesi oznknltdodavateh pstékozenl

čtjedzávadynamnn včetn posideutřraj tiolpm

tI

5. Ceny, způsoba miste úhrady plateb

5.1 Nen -I sn smlouv sjednán jnsy způsob určeni ceny, účhujese

tmtodedán dokt myodlesjednmuéhopmdukto uvedeného

veuiúouu vev$ssslanovenécenkempialn rnvslob odbluu

53 Cenři ojn m př pauki zm m, s uveden m dala ú binostl, včet

n poučrouio právu zákaznOu na odstoupeni ost mmloswy vpit

padtnesoublosusssooibevanoumdeiousmksvnlchpodmkiek
bulou zveřejn ny na internetov ch stránkách dodavatelce bu

dou odIosn zaslány zákarn ravl neljoed 30 kalendáh*h

dosů přede lisem jejich účmmlosILVpř%madt nesouhlasu s naw

havanou zm nou smluvn ch podmlnok má zákaznle právo od

smlovyoktoupIt,nekdndnonabyWslinosdna

vélmCenOu.
53 Pekiiddo$etv zmin nosku vprl)Wllu faktwabálso obdob

nIkazs*a,dodavatdvyúůejezákazr odspotiehovavouelek
thnuv paloiou doby platnost pkvodila Itové cesty, př padné

dle p000edunéiloodečtlL
5.4 V př pad uzavřená Sookuvy o sskuien ch slu bách dodávky

elehřtssyjuoucenyzadopravuekasouvlsejldslu byéčto

tényveuu llamzsabup.dlep mnéhotenavébomzhodnut tltti.

53 K účtovan m částkám sej hádaůzeiewlsg , daůzpli

daná bodnuty, popř pad prd nepř mé larsi posie platn ch

54 Dodávka debussy (odno ené slu by dodávky elektřiny) se

účtaje ve fakturách za kturačnI ebdob kleté Je vynieze

no pravideln mi a mbsieládms ml odečty v souladu s bodem

4l cMaVOPD.
5.7 Zákm vpi4sad 4Ht nádbynobojesázAvadysouvsse-

j dsvp člevánloidndámyelektibsy(m álen chslu akdodáv
kydeloduy) právo plbbdneu fakturu reklamouat,atoveli mtk

ndpnedIdo90komidáh*hdnůodednesplaMosIipledm t-
nálakhimy, Rekbesuaco nemá odkladn ůčmek na splatnost fab

tmy, neddmodoou-Useesrduvn sorany jIstiL
5.1 Zákanáksezavueejepůisltzadodlukudebhlbiy(mdm eotéslu

by dodávky doktllny) zákusy dle dohodnutého způsobu, cyk

lea splatnostI. ulov celkuutř v ti předpokládané ročn plat

by (včetn Ořř adanůielektlkiy). rokudjedudtv naelebtřl

naosvvbozroláoddan zdektř ny,ojednávásev lez lolibez
danu ddolmy a bez DPH zv testř o pllskminou OPil. ZLity

Jsou splatné mHo datu uvedeného nafaktn e nebo, předpisu

53 Z*uzn*je seznámen sv tf záloh na nádedd zúčtovac ob

dob , spočtem záloh os emmIny splatnosti záloh na předpisu

spWokzLflnlpissplát*zMehjesntesIánzestrausdoda

velelo společn s tuklwou. ZAkanut se zauaisIje takto určené

zLkypia
530 Psa prostI zůčtomoi obdob se k le záleky stanovuje zplod

p.bládassé spmiduy za plntuiné tak wočnl obdob , minhnál

n vlakve v ři součte mklbldu platůzaplkon a stál ch přu-

elza dodávku, plhluán(m lekbataůtlos oblekL VsWUm zul

čiovacbo rdodebl se př padná visOne záloh stanovuje auto

maU palec platby, odcházej c m takončzstm obdob

sdmtřzdekt kiybezDPil.boktsnijepl počtenapřebstnáaPlt,
a s ohledem na lOuteřnesti, kleté ovJlw v ti zúčtován (naj t

no nycen dektlbsymdo da ov m předpIsů), pokud sesmlov

nlslreosynedobodnouj slú.
5.11 B hem ničlovad m obdcblje dodavatel opoáwdo v tI zálek

zmlvdlJesI e nestaly skutečnostI, kleni neRvn v ti zdttová

ni (naj t ne lsy cen dektliny nobo da ov ch pledpásU)V ta-

kon m př pad lze pmvést molem zMoli pom rn edpovbt4-

dt ontezntln m.
5.12 lákanékjeoptávn n po iořsod sdodarotdnn v ři záloh zrn

niosu,kleréodleitř, stzúčteváni.pře

devtknvpřipadkmolezjv espilřeby,
5.13 Zaplacmukn plateb se rozum pl psánl sut fakturované nebo

pledepsastéř*stkynaúčetdmtavatelL
514 Splatnost faktur čel mb*náhsl 14 kalersdálokh iktů Od data

vystavenáfabwmy,álwmuleuvbsjeshiánojnaL
5_ls Zaplacené zálohy Jsou vypořádány ve labudy. Roelů mezi cel

kovou vyúčtovanou řáztboo a zapánve ml zlohantřje vyrov

nán na záktadk vystavené lakuny slimu, e doplatek lesB zA

bam kvs$amost hk.abybyivdensplatnostiplipsán

naúčlododavemipl$doépřepIaOyvoWslodaoatdzAkazn
kodvtesmlou splatnosti fabtu, pokal se smbivni strany nelo

536 Oken nstykusepmd vojlestab ksisymbo(yavedenéna
pllslulné faktuře nebo napředpuu splátek záloh. XonsIanuiI

syolůe phodoupoe bánypodlep mn chbunkoviláchpraddet
5.17 řekadzMtanIpm*A epiatbusnesevmtobisymbo

lem neboj poeliMo naj baokomlúbedodavatde. nebje teto
oprAva pu ulWt$O ne

ideuuřikovatdnouaůčtov$nwk*zpmdlenlzaepoldie pla

nodmtdatia doulmliánlispráussipos*ámstéimiby.

5.18 Vpflpad pnubsfs nknpest řit dizAvazktIvypl vajlddt
zesmkmvnlchvztatlůsesmiowéstnm,ktedjevpreleni,zauo
zmuledltdoebzmuistnan toobzpmdienivev UO05%

zslu nétáztkyzakald zapotat denpmdlenl.
5.19 Vpl padO. eiákanmlkeza$evrámdpoocemuzm nydodavate

leelektllnysntřoesvuasdou en chsbdbáds dodávky elektřiny

stoko snuiouvuo dadlwe debtlbsysnov m dodavalelmn elek

UmyadodMadektřinydlesmlouvysnov mdedavatelemmá

b t zahájme vdob , bity »barnO vázán platnou smlouvou

seseAvaJklm dolasldem, jedná se ze silany zAkanutou ope-

stuleni smlouvy s dodavatelem a duttavalut In oprávniti účto

vat zákazn kovi za takové posoleni smlouvy smbmé pokutu

ve v ti dvoumtésobku mlsIČnizAlot slasiovené vdobř up m

nlntsmluvnlpobitytlplatnčnkn táto sinluwtř pokuty nenido

lteOo právo dodavatele nanáhiadu tkaly,

5.20 V př pad , e je na zákazn ka zahájeno bssdnoičnl Ilze

n , stávaj se skmrm vyhlálerd insolvenčnflio ř zená splat

n vledmy utlvajki pohledávky dodavatele za zllrazMavs.

O
V eobecné obchodn podm nky dodávky elektřiny pro odb rná m sta připojená

z hladiny n zkého nap t (dále jen VOPD)
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5.21 Na platby za dodávku elektlkiy (sbyddMyelek

litny) pni vke odotm di misI jednoho zákamlka, Nard ma)I

stvř bankami spojeni, áastejny odečte
Uiumbtedodanatel podolmdemvylioioiit

SlotiNaoiifjktijflj.

522 V připadl, e dodavatel poskytne z kaznhvi nadslandantnl
obliby, adlpbmnmpatedaebuzdkn zava

enikazi*zahuibuizenuoteceot

$23 MlstemptntnÍ penlitt dl zdvazkb zákaanika je banka, sedl
má dodavatel ohnut čet, jeho tub je uvedeno ve smioiwl
nebo na tekhtř Mbstem p lpenb lt ch závazků dodavaoe
lejebanka, udlho lkzliones účet uvedeiyesmImi

mkůbmikauyederdvasmlouvO. Pfnylatek bude

tedy zikazniksod poukázán bu na čel uveden ve oNanů,

nuedeiwuwsn*emL
5.24 V připadl smlouvy o dodávce dekhuoy nebo smlouvy o sdm

Zm lit oluibdch dodávky. kterou uzavřel zdkaniit v postave.

ni spotřebitele se lostlfcsfaa.s. distantnlm způsoben

nebo mbite ehdie il prostozy Fosdo a.o bili flendchde,usl

lbltapm srnka ednojeko uzavřeni
5.25 V připadl smlouvy o dodávce elektřiny nebe smbluwy o sdni

eeirfds lsdáácb. klenu pil zm tů dodavatele uzavřel zákaz-
n v postaveni spotřebitele se společnosti řnsta as. edotant.

ubit zptsuben nebo mbit. obdiodnlpivsiary Fostaa.s.,jezI

kav*ovetůnbensankre myt dtsmlouvuuzavřenou na

dobiinmtunebowt dopahocteh.dnepoza

hájenldodáeky ekktlbiy. Lhůsa) dvevbia,je4ovjejlve pil
b rnv po odelanaibeitlcence.Vjpovůjildgbačegls

dnů a pelIni biot plene dnem m skenávled4clso pa do

mčeivypovbá,

6. Uzavlnánl a zm ny smlouvy

I

6.2
ildosllzika,n a.
Dodavatel ullijl dodávku elektřbiy neprodlenI po provedeni

vlechelkostů (pliskdá mp enmvatelen dotdleůiisoustavy)
1?*hkzzátije,udodáeb P aznlkspbJ v edu

pssjed.
63 Smlewdstranysedosmeembsdembiřesombodcjslůo

nMvebmoupbmmootamen dmkasntiuenlsImiů,mby
sewmiateIst dnIa*nebonovismleuoavpjipadndkdy

b)dadkenitůykluzdmli.
dannitsospojenldedavatde.

zmloi tele la, lezu nebo e-mala,

e) zákazn odvab svůj smiilas se zpmcovdnlm sv ch osob

nldi dzjů.
1) zákazn po edá poskytnuli nmb ndasdnkh slu eb dle

Veslatsáds ptipadeds se uzz,lrá plsemn dodatek ke Itávajel

uneboouvásedosroa,

1. Zánik smlouvy, přeru eni nebo ukončen

dodávky elektřiny

7.1 ie-řismlouvaemnadobewčtlea,dodsioukjeymuzáv*u
otkndsbnaNamubylasjedIslna.

72 Je-Iismlouvauzavltssana dobu nowĎt*a, mú eplsemnČvy

pon t kterákolzesmkwnldsstmnsv ponůdnlfluůlau 3 ml

sků,ne lve mává diti Datla Walti

pelnilldllazatbtabllet pivnimdnokirndllo om k,

docitsopodowčeetipkenwsév poWdL
73 Smamib*ončnnamvetů dohodeunoluenkhstlalL

74 Dodavatel nei právo odotouplt Od smlouvy v plipadi nepatlal

smlueodspookinoohzuslanyzazn m nénnvplupadů,Ie
zlaza jevpmdleispbilnůnplamlse*bpo*izutltřesmloo
vydiennklodoůnebopitpanáenladsLl,LtitdlmVDPD.

7.5 Zmlkjeopibninndstouputodsmlouvyvpllpad n.ptzdnl
omluvntdv poebinostřze skiny dodavatele nebovptlpadlne

soulwhovanouznsenousmkwnklnpadmkleb.

7.6 Odstnupenlosl smlouvy musi b t utlnino phenyl. Qdseoupe

nla Od smlouvy smlouva zunkl, ůaIy pmjev vile oprdvnlné

Wr odstemlsndouvyjedomtendewtůstnanl.
7.7 Zákazn má povinnost pit s*ončeiil smlouvy umolnlt přislu

iinwvamidltidbučn1vemtavypov slkonečeodečet,

popi adebmt mihli zalimni Cpu tkl odolnidlm mula zákaz-

tečnostedudcnsyakteilbymotdyWslkelko

dáma inilovateodvilcenlhmelcide kod.
82 Smlunnlstmny jsou zbaveny odpov dnosti na částečn nebo

úpleénlosti dan ch sřnlouveu, a tavplipaded

kdy toto nepkiinl bylo v sledkem okolnosti vyhečujkjch osipn
v dnost ne smysle obecn závazn ch plávnids $edpmli. u zd

kazaklkutegonecnesmysboú2lg5idjeeaLl9flůl2sb.,ob-
Cmssk zálom . vplabo rn misi nebo za psdiitlnek vypipvojl

chhz*n nazpkulslkeenrnůeitzkéhozdkana.

9, Ustanoveni přediodnáa záv rečná

9.1 Uzavlenlm smlouvy se rull v echny smluvnlvz1al ooeevtsejlcl

sdodánkuudektlloydoudbl,n chmlstuvedet dsvesmlmev
uzavlen meiistmlsniuvnnlsuamoiliimboje)diprivnl

mspledilidn.
9.2 Smkroalstianysedohodly edodavalalm* práva VOPO jedno

sbzno můnlt ZMole zinkit VOPD se dodavatel zavazuje ve

řeje oznlmita love Wdlrmom*2mIobc,ploden.ktOd
VOPD včeln poučeni o právu zákaalka na odsleopnesl ed
smimreyv padlemoutaosus bwmauan eouwnWv

nich pedmbeek boiNa zenlej owiny na lnlometov dt slede

kMit dodavatele a bielou adeesi* zaslány zikaznkov, nsjpoz
di 30 balendlhilde dn plod začátkem jejků čInnostI, ku

dou vlám Uhu koltů k dispozicI kontaktnkb mlsledi doda

vatele nebo na vylldáatzanynajWponoboe-rna8ens.

Vpřipadů, ez*ao*sezm souyoPDnosasiuasi,jezákaznlk
oprlri*iodsoolsuvyodsluupl,awneljei jdodne nabyli

činnosti zm ny VDPI) Dedávkeelektřhspjsdnlieetltkdáydo
dMyelektltnyj seadedoeůčinnmtlzue iyVořauskuteč ,je
vucdadess pmve enomlnaiY0Pů, nedojde-D mezi smbw

nlm shonamlkjetů dohodl.
93 PlividvzIahysmluvokhstransetIdlpr4vemCeok eemby.
9.4 MkádNaespmidtenmaámeeičIiádHetřučeeNanazákta

dlsekenyseujlzakodi*do,u ttůitukésmbrerdsbznic
la) je-tidoeučovámosobnů,okamesnpotvizosipřovzetL
(kj je-Ilzaslánopollosildoptseni,dopoeuten ,n dopisem),
pM mkiedllmuámmpoodevmlásikpo tew přepno
(cjjo-llzasiommeinámdnmuznávannokus mishsib.4%
diub mpmcsmimdnempoodevzdánikekw rnfpřepiavi,
je4zaslZmkooe mphenovem,převzudoi potwnuiouskoo

ZmOdm přenosu (onddáuko

icm emázseivabylaadmsáIo,IadoslatdemnuINa).

je) je-lzasleno de innkky(e-osaůom), podáni ti Obchod

n onlbudepova ovlnoudornčen ikumdoiumni,$Ičein
za domčaisepeiládb okam, kdy se emaitovi zpráva do

stane do sf y přenece e-eoalové zpeán vtulitI přlpadu. Ze

jepřelbselzprIvyp1qemcemodsnřeiuta

(1) je-li adélo proslkls*tvkn zprány SMS odeslan na kon

bkitičkloemblekotdderni,podánlkodepovalo,ánozado.
nietůo drletirnzp nhliopotvremloúep tndmdons mil

93 Jakio*oU konupondencl, mdmeii či tl sd leni učWná

na základ smlouvy je rosinů dovolovat ti pmstediWtvřm

e-malu na elnbbunkkoo ámosu modenou ne smbouvl nebo

jet m slandasdn de*nonon m způsobem. klet si zákazné

dodavatel vzajnnmb pisemnř odsoedáaoi Zámveh smluviti
si sjednával, e Obchodn má právu zaslat zprávy. In

lozmace, poowzonl se domleti zpst laktosy. předpisy záloh,

v zvy. opomkk7a jiná sd leni ve vid Smtstuvyajejho pln ni

predoktvkoSelikbeodck cbpmotředků (te

jnv ta e-malem), pokud Obd,adnlkmá lakov m kontakt Zd

kdotid.
91 Smbiovamů ek tm n naadepWsov ánapoweploeenn mldo

daky podepsan mI smlunmml stranami, biomů připek sjed

nan ch vodst 63. a 92. tIchlo VQPD. II náwlle dodatku jsou

shanypmmáyvy$dltsedo3Ddebodjelioobdeteni PobOdá

dabuje endod zánastnana,kmsijejodesltla.

9.7 Ke kil zinku smlouvy zan aji vsikeei práva a povbwsosli
chstřanztitosmoavyyspl vt sv mltou t dezd

vaatůolnachvjehenIanovenkIzjdlipo,a1syvyi .

.9fl9rf7
vd ema$Irnellnadále.

91 Zákazné, klet je Iyddon osobou. ud luje souladu se zá

bonem č 1D1IZ Sbi ve mlel pozáijlldi předpisů (zákon

o ochran osobnlcli daje O zinin niktm th zákonů, dle

ka ) zpram non jeho osabiid idaje poa

aj oéiřdydodavalde, t nabčeetmv eobkůa sbul

udljdis omtado v náddna$t chg

nhpresřeů zákanaLllo/2004$b.vpl$oimonisii,

b) čzip rdlpadelho vymáháni splatn m pohledávek dodava

tele Sd zákaznkuvl ze Smlnuvyo dodávce elektilnyči Smlou

vyo sdne e$de sbu bldidodMy elekeřbiy.a to znjnt ta pro
slleek*lvbn k*asitlds společnosti povOlen ch dodavatelem
kjedsléslo úlsmad slehl, pvIemich luiantnQeo rmuvolid

akesjednávkdsplhlkav clikaiendálů
C, dřely plipadnkio pootanyesisplatn d,pohledtvek dudova

kdo vilI dkaznkovl ze Sinloesnyododlece demitmyčiSmlvo

vyosdmlen dtshi bámdodánkyebeklřinyeřetlrnsubjsktlma
d)dlelyjedodiiounavietismbouvyaplikiipředee kosmloevy.
Osobréid daji se emani daje unedenůnzikaznlkotl ajdio

udbůmnesmiouv ododávceelnklhoydsiku en dsliulbádt
dodávky d$*y (nua,vjejch psado m dodatcNa) abbou.

rte tichla dojů,dáIehydEtlz4kan*a(tivalů,popřpledmd-
n$,jeho datum naeezant, véb. poldovi. bankami spojeni, tele

Zmosaodbbn bonista,v tespolfebajejiibhls*o

de,v tepl$ebadshlsoode,kontakbtl daje,kosoaktysdo
davalelen ajejidv Nstode, vylle pohledávek dedavaldea do

Souhlas Odllojnsprávd Kosti a. s., a kosena v domi. e správ

cebudeasobmuitlajezpmcnvávalpl nopmsllekulclvltnsv do
zamislnanmů. a dále o ehli sokjekti. Nanů budov správ

non pmzpmmndnlosaknkbÍdojb pvieny, ato na základ

omlev uadnst eh padle oitanoverdů6zikana I. lDhI2ClXl Sbi

D edininI osribnlch údajů, Seznam tlekh subjektů bude uno

lqn tnaltileneluv dos inkálidodovatdeajskokelonuce
naluktutezadnktl iu.

lni osobnich viduje bude pmb at maiwábi I ai*oma

fltkvaomaniseidnidekidrsellnloisosabm*vlřelalvasmv
4pkos.e),kommaoklái lsi, anoslče

aklvyhleladel,pou!ráni,předáobl,

udmdekl,titelei,Uuibbenki,bIakudsičiukvukejákamk
stůiojesm lrnsezpnimoéámsv chosubokhúdajůpodobuoe
obytempeospbikldřekumiasjlivourdoodstanlSovd asse
zpmM*oosobiúdekpe čdhupůi,s.a)lalielaodstawo

mNa b t zákaznlem kdykiio cdeoléjesmkplaUpa dobu maz

U mlsků pookonřonl
seodalemmiosbyostwlajl.Záknu*mávozákla

deMkem právu plbui,u ke sv m os sám údajem uprazováva

n msprávnemvesnvlu9 l2Mkano,teslynupekylmráldeima-
ceo čdezpnicodnl,hozpmowáv ovi ebosabt*itámjeaje

povuzeiprazudeiapenedčiplWnddiosobnlds da
jea$valiepavu.Dálemávplipad , eopnenvdrdjebo

osdselth daje jevmqsomus odvanou jeho sudeom lt.a osob

nkm trokonubovlnaposurezkinem,prdvepaladovoledspáv

loveklatmsus.Z,n tasemů ejednaleblcltovdml,poovede

iákobelomadozpmmvdrdsv deosobe*lveNajl,dodavatdmu
WteickemaylebOlmmkladuzapénámloutiwal J ne

přrnylniNadyWnapekylbdensacepledá

VpiipadkmzposumezismloueuuatlmdavořDmajpřednost

9.10 Je-li ieebe stane-l se niktsei usloflovnsi smluevy neplatné či

neúčkutů, nedot ká selo aslatnlch oitanoveni, klesá zlolána-

ji platni a (huml SmWvnl struny sevl00000 připadl zavazuji

dohodou nehradit neplatné nebo neúčinn ietanuvenm nov m

platn ma účinn m wtanoverkn, kleté sv m obsahem nojil

peadpaviozam iřen ouúčekaneplatnkionebonničeméteo
ustanoveni Dokud nebude neplatni netto ne činné mstanove

rinaloazena,platiúprovaobeas zivazit chprávnkhpřndplsů
lesků repohlÁ7.

9.11 Pmsmhsvvtivztaltmeidodavotulemazákazo em kategoneC

se sjednává závazek cheMiI a ulajeme před steiNa osobami

skutečnosti tvo$ri obdeoeic tajefnslvl smluwilch stmel láva

zekámrnnyutajenltrvápocdoudobuuvánit d*osksstečnosU
9.12 VQPOnabyeajluleumsůdneml. ledna 2016.

rr U rn r P
S I I C14( I 1 Krf Ir I I I C Z 1 s J .

R

nikam neorá vkv na jeho povinnost platIt za dodávku e(eWIsty
(sdntřenéle bydodMyeteklfloy)dadobyi*auZmlsngouvy

71 Dodavatel je oprávn n ukončit nebo pZmdIt dodávku dokUl-
iiy zikaznlkovl pil neopiivnlnim odbitu elektřiny ve smyslu

enetgetkkámzikonavodbirn chnuktecti,protterljeuravfe
neminem.

ku dodavatele plalnélmv si poikytnutt nadstandardnl slul- 6. Předcházeni kodám

by.Sensmmnedábnkalnidisbgebpaobyiovon dvdodaoate- a, ,-------

lemjezveln mnnarnternetov lislránkklvdodavalele.
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Fosfa a.s.
HraniŁn 2681120
691 41 Błeclav, Po tornÆ

V HustopeŁ ch 05.09.2016

V c:
V pov smlouvy o sdru en ch slu bÆch dodÆvky elektłiny

Z døvodu zm ny dodavatele elektłiny Od 1.1.2017 t mto v souladu s podm nkami
smlouvy vypov dÆme stÆvaj c smloøvu pro n e uvedenÆ odb rnÆ mlsta.
V souladu s podm nkami stÆvaj c smlouvy je datum ukonŁeni dodÆvky 31.12.2016.

Odb ratel: M sto HustopeŁe, i¨ 00283193

S dlo: DukelskØ nÆm. 2/2, 693 01 HustopeŁe

Adresa odb rnØho m sta: EAN:

i kova, 693 01 HustopeŁe
DukelskØ nÆm. 77I22, 69301 HustopeŁe
NÆdra n 1169137, 693 01 HustopeŁe
CelnØ 99, T chon n
DukelskØ nÆm. 693 01 HustopeŁe
Smetanova 7812, HustopeŁe
Svat. ¨echa 158011, HustopeŁe
LipovÆ parcela 2063, HustopeŁe
Kpt. Jaro e, HustopeŁe
Herbenova 42314, HustopeŁe
DukelskØ nÆm. 42115
DukelskØ nÆm. 2, HustopeŁe
Kpt. Jaro e, HustopeŁe
DukelskØ nÆm. 94123, HustopeŁe
parcela 195, HustopeŁe
DobrovskØho 61/2, HustopeŁe
parcela 2429/1, HustopeŁe

D kujeme za dosavadn slu by a jsme s pozdravem.

I M sto HustooeŁ1

b
DkeskØ nÆm /2

693 17 hUSTQPE¨F
¨:QO283193

statutÆrn zÆstupce
PaedDr. Hana Potm ilovÆ
M sto HustopeŁe


