
Smlouva o centralizovaném zadáván

Smluvn strany:

M sto Pohořelice
se s dlem V de ská 699, 691 23 Pohořelice
iČ: 00283509
zastoupen Ing. Josef Svoboda, starosta m sta
(dále »Centráln zadavatel nebo Centráln odb ratel )
na stran jedné

M sto Hustopeče
se s dlem Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče
iČ: 00283193
zastoupen PaedDr. Hana Potm ilová, starostka m sta
(dále »Veřejn zadavatel nebo »Podřazen odb ratel )

uzav raj tuto smlouvu:

I. Předm t smlouvy.

1. Centráln zadavatel a veřejn zadavatel uzav raj tuto smlouvu v souladu s 3, zákona č.
13712006 Sb., o veřejn ch zakázkách za účelem centralizovaného zadáváni veřejn ch
zakázek, jejich předm tem jsou dodávky nab zen a kupovan na komoditn ch burzách ve
smyslu 23, odst 5, p sm. c) v e uvedeného zákona.

2. Předm tem této smlouvy je úprava vzájemn ch práv a povinnost Centráln ho zadavatele a
Veřejného zadavatele ke třet m osobám a k sob navzájem v souvislosti s podán m centráln
poptávky po plynu v rámci sdru en ch slu eb dodávky plynu (dále »Poptávka po plynu ) na
Českomoravské komoditn burze Kladno, se s dlem vkladn , nám. S tná 3127, PSČ: 272 01,
lČ: 49546392 (dále »Burza ).

3. Centráln zadavatel prohla uje, e bude vykonávat činnosti dle této smlouvy v souladu
s př slu n mi právn mi předpisy a pravidly Burzy.

4. Veřejn zadavatel prohla uje, e bere na v dom skutečnost, e na základ Centráln m
zadavatelem zadan Poptávky po plynu uzavřen burzovn obchod na Burze, zakládá
smluvn vztah mezi Veřejn m zadavatelem a př slu n m dodavatelem.

II Práva a povinnosti účastn ků smlouvy

1. Smluvn strany se dohodly, e komplexn realizaci podáni centráln Poptávky po plynu na
Burze zajist Centráln odb ratel, a to na účet svůj a na účet Podřazeného odb ratele
v rozsahu vymezeném touto smlouvou.

2. Smluvn strany se dohodly, e Centráln odb ratel je pov řen vystupovat za Podřazeného
odb ratele navenek vůči třet m osobám, a to zejména vůči Burze a vůči vysout ené
společnosti FIN-servis, a.s. (dále »Dohodce ).

3. Podřazen odb ratel pov řuje Centráln ho odb ratele uzavřen m smlouvy s Dohodcem, jej m
předm tem bude zastupován při v ech úkonech učin n ch ve vztahu k Burze v souvislosti
s pln n m předm tu této smlouvy. Součást smlouvy s Dohodcem bude i ujednán , e
Dohodce zpracuje aktualizaci údajů o stávaj c m stavu odb ru plynu ve v ech odb rn ch
m stech, do nich maj Podřazen odb ratel a Centráln odb ratel zájem nakoupit
prostřednictv m Dohodce na Burze plyn a dále i ujednán , e Dohodce bude poskytovat
odborné poradenstv při nastaven základn ch parametrů pro nákup plynu na Burze.

4. Podřazen odb ratel pov řuje Centráln ho odb ratele k podán ádosti o zařazeni do
evidence Registračn ho centra Burzy, a t m souhlas s archivac údajů o sob v Registračn m
centru Burzy.

5. Podřazen odb ratel pov řuje Centráln ho odb ratele k vystaven plné moci Dohodci
k zastupován při v ech úkonech učin n ch na Burze v souvislosti s pln n m předm tu této
smlouvy.
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6. Podłazen odb ratel pov łuje CentrÆln ho odb ratele k zaplacen poplatku za załazen do
evidence RegistraŁn ho centra Burzy a poplatku za ud len vstupenky na burzovn
shromÆ d n .

7. Podłazen odb ratel pov łuje CentrÆln ho odb ratele k zadÆn PoptÆvky po plynu do
obchodn -informaŁn ho systØmu Burzy.

8. Podłazen odb ratel se zavazuje spolupracovat s CentrÆln m odb ratelem, Burzou a
Dohodcem a poskytovat jim ve kerou nezbytnou a po adovanou souŁinnost, a to zejmØna płi
załazen CentrÆln ho odb ratele,yŁetn PodłazenØho odb ratele, do evidence RegistraŁn ho
centra Burzy a płi pł prav płihlÆ ky PoptÆvky po plynu.

9. Podłazen odb ratel se zavazuje informovat CentrÆln ho odb ratele o v ech podstatn ch
skuteŁnostech, kterØ maj vliv na pln ni płedm tu tØto smlouvy.

lil. Obchodn tajemstv

Smluvn strany se zavazuj neposkytnQut obsah tØto smlouvy nebo informace s ni souvisej c
tłet m osobÆm bez p semnØho souhlasu v ech smluvn ch stran. To neplat . pokud takovÆ
povinnost vypl vÆ ze zÆkona nebo z płedpisu zÆkon provÆd j c .

IV. hrada nÆkladø

1. CentrÆln odb ratel prohla uje, e poplatek za załazen do evidence RegistraŁn ho centra
Burzy a poplatek za ud len vstupenky na burzovn shromÆ d n zaplat ke svØ t i a nebude
jej po adovat po PodłazenØm odb rateli.

2. CentrÆln odb ratel prohla uje, e poplatek Burze a smluvn odm ny Dohodci uhrad na svøj
œŁet a ke svØ t i a nebude jej po adovat po PodłazenØm odb rateli.

3. V echny pł padnØ ostatn nÆklady nesou smluvn strany ke svØ t i.

V. Doba trvÆn smlouvy

Tato smlouva se uzav rÆ na dobu urŁitou, a to ode dne jej ho podpisu v emi smluvn mi stranami
do doby vypołÆdÆn v ech zÆvazkø, kterØ z tØto smlouvy vypl vaj .

Vl. ZÆv reŁnÆ ustanoven

1. Tato smlouva nab vÆ platnosti a œŁinnosti dnem jej ho podpisu v emi smluvn mi stranami.
2. Vztahy mezi smluvn mi stranami, kterØ nejsou touto smlouvou upraveny, se ł d obŁansk m

zÆkon kem a dal mi obecn zÆvazn mi prÆvn mi płepisy.
3. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nich ka d mÆ hodnotu originÆlu a ka d

œŁastn k smlouvy obdr jeden stejnopis.
4. Smlouva mø e b t zm n na Łi dopln na pouze p semn m dodatkem podepsan m v emi

œŁastn ky.

%. S
V Pohołehcich dne 7 42016 O

Mesto Pohołelice
Centralni zad

V HustopeŁ ch dne

STU (L
Mesto Hustopece
Vełejn zadavatel

Smlouva o centralizovanØm zadÆvÆni vełejn zadavatelØ Stra



Dolo ka
k listin dle 41 zÆkona Łi 2812000 Sb., o obc ch (obecn zł zen ), ve zn ni pozd j ch

płedpisø

M sto Pohołelice a m sto HustopeŁe ve smyslu ustanoven 41 zÆkona ¨. 12812000 Sb., O

obc ch (obecn zł zeni), ve zn n pozd j ch płedpisø, potvrzuj , e u prÆvn ch jednÆn
obsa en ch v tØto smlouv byly spln ny ze strany m sta Pohołelice i 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 Łi odsouhlasen , kterØ jsou obligatorn pro platnost
tohoto prÆvn ho jednÆn .

V Pohołelic ch, dne 18.04.2016 V HustopeŁ ch dne 15.04.2016

PaedDr. Hana Potm ilovÆ
starostka

Ing. Josef
starosta
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ZÆv rkov list Ł. PL-20160907-490-1
(pro butzovn obchody $ plynem v rÆmci sdru en ch slu eb dodÆvky plynu)

¨ slo aukce: 480 Datum konÆni bu,zovn ho shromÆ d n : 7. zÆł 2016

Dodavatel (prodÆvaj c ): E.ON Energie, a.s.

Zaps. v OR vedenØm Krajsk m soudem v ¨esk ch Bud joviclch, odd l B,
vlo ka 1390

S dlo: F.A.Gerstnera 215116, 37049 ¨eskØ Bud jovice
l¨: 26078201
Bankovn spojen :
Zastoupen:
JmØno a pł jmen maklØłe:
EvidenŁn ¨ slo maklØłe:

Odb ratel (kupuj c ): Msto HustopeŁe

Zaps, v: Registru ekonomick ch subjektø, ¨sœ
S dlo: DukelskØ nÆm. 2/2, 69301 HustopeŁe
l¨: 00283193 CZ002831 93
Bankovn spojen :
Zastoupen:
JmØno a pł jmen maklØłe: covÆ
EvidenŁn Ł slo maklØłe:

Popis produktu: DodÆvka zemn ho plynu v rÆmci sdru en ch slu eb dodÆvky
zemn ho plynu pro odb r do 630 MWh (plyn maloodb r)

PoŁet odb rn ch m st: 15

Term n dodÆvky: 1. 1.2017 31. 12.2017

CelkovØ mno stv dodÆvky: I 806 MWh

JednotkovÆ kupn cena (bez DPH): 423 CZKIMWh

PevnÆ kapacitn slo ka ceny: O CZKlodb rnØ m stolm s c
O CZKItls. m3

TechnickØ parametry dodÆvky: viz Pł loha zÆv rkovØho listu ¨. I

ZœŁtovac podm nky

ZœŁtovac obdob : rok vyœŁtovÆni bude provedeno Ix roŁn v terminu die
periodick ch odeŁtø pł slu nØho provozovatele distribuŁn
soustavy

Splatnost zœŁtovac faktury: 14 dn

ZÆlohy v prøb hu zœŁtovac ho obdob : m s Łn

Ostatn podm nky:

Dodavatel bude odb rateli œŁtovat dodÆvku na jednØ slouŁenØ faktułe (da ovØm dokladu) v listinnØ
(pap rovØ) podob s t m, e za ka dØ odb rnØ m sto bude provedeno vyœŁtovÆn s rozepsÆn m jednotliv ch
polo ek ceny spolu s uveden m ceny celkem a płlslu nØ v e DPH v % a v K¨.
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Dodavatel bude odb rateli płedepisovat a œŁtovat zÆlohy na jednom slouŁenØm płedpisu a slouŁenØm
da ovØm dokladu o płijeti platby v listinnØ (pap rovØ) podob s t m, e celkovÆ zÆloha a płijatÆ platba bude
rozepsÆna na d lŁ zÆlohy za jednotlivÆ odb rnÆ m sta spolu s uveden m ceny celkem a pł slu nØ v e DPH
v % a v K¨.

Dodavatel je povinen na v slovnØ vy ÆdÆn jednotlivØho odb ratele:
pou vat elektronickou fakturu s nÆsledn m zaslÆn m faktury v pap rovØ podob .
nam sto slouŁenØ faktury pou vat fakturu na ka dØ jednotlivØ odb rnØ m sto.
nam sto slouŁenØho płedpisu zÆloh a s[ouŁenØho da ovØho dokladu o płijet platby pou vat płedpis zÆloh

a da ov doklad o płijet platby za ka d jednotlivØ odb rnØ m sto.

Dodavatel je povinen u odb rn ch m st s jin m ne roŁn m zœŁtovac m obdob m umo nit samoode¨et
nen -li odeŁet m ł c ho zał zen provÆd n dÆlkov . Dodavatel provede bezplatnØ vyœŁtovÆn po zaslÆn
samoodeŁtø ze strany odb ratele, kterØ mu budou zaslÆny v terminu a zpøsobem stanoven m dodavatelem.

Dodavatel je povinen poskytnout data o odb rech a fakturaci v ech odb rn ch m st odb ratelø i¨ 71009868,
71009833, 70882291, 49963147, 71200398v elektronickØ podob po skonŁen obdob dodÆ
M sto HustopeŁe, DukelskØ nÆm. 212, 693 01 HustopeŁe, l¨ 00283193 na emailovou adresu

Dodac Dodminky

1. Dodavatel je povinen dodÆvat sjednanØ mno stv plynu do odb rnØho m sta odb ratele v rozsahu a za
podm nek uzavłenØho burzovn ho obchodu (zÆv rkovØho listu) v kvalit podle Ædu provozovatele
płepravn soustavy, ke kterØ je odb rnØ m sto płipojeno, pokud tornu nebrÆni okolnosti vyvolanØ
provozovatelem płepravn nebo distribuŁn soustavy nebo okolnosti stanovenØ pł slu n mi prÆvn mi
płedpisy.

2. Za sjednanØ mno stv plynu se pova uje skuteŁn dodanØ a odebranØ mno stv plynu v odb rnØm m st
odb ratele v maximÆln hodnot roŁn ho mno stv 630 MWh. Odb ratel je povinen odeb rat plyn do
uvedenØ maximÆln hodnoty roŁn ho mno stv . CelkovØ mno stv dodÆvky plynu uvedenØ na zÆv rkovØm
listu płedstavuje płedpoklÆdanØ mno stv dodÆvky plynu.

3. DodÆvka plynu je spln na płechodem plynu z pł slu nØ distribuŁn soustavy płes m ł c zał zen
do odb rnØho m sta odb ratele.

4. Dodavatel je povinen zajistit na vlastn jmØno a na vlastn œŁet pro odb rnØ m sto odb ratele płepravu
plynu, uskladn n plynu, distribuci plynu a ostatn souvisej c slu by.

5. Dodavatel je povinen ve smyslu pł slu nØho platnØho prÆvn ho płedpisu płevz t zÆvazek odb ratele
odebrat plyn z plynÆrenskØ soustavy a nØst plnou zodpov dnost za odchylku odb ratele vztahujlci se
k odb rnØmu m stu odb ratele. Z døvodu płenesen odpov dnosti za odchylku na dodavatele nen
odb ratel oprÆvn n m t pro dodÆvku plynu do odb rnØho m sta dle burzovn ho obchodu (zÆv rkovØho
listu) jinØho nebo v ce jin ch dodavatelø. Odb ratel se zavazuje ukonŁit smlouvu s płedchÆzej c m
dodavatelem, pokud k tornu nezplnomocn dodavatele, kter mu bude dodÆvat plyn na zÆklad
burzovn ho obchodu (zÆv rkovØho listu).

6. DodÆvka plynu se pova uje za zahÆjenou prvn plynÆrensk den burzovn m obchodem sjednanØho
obdob dodÆvky plynu a za ukonŁenou posledn plynÆrensk den burzovn m obchodem sjednanØho
obdob dodÆvky plynu. Odb ratel je povinen nahlÆsit dodavateli stav m ł c ho zał zeni v odb rnØm m st
k prvn mu kalendÆłn mu dni zahÆjen burzovn m obchodem sjednanØ dodÆvky plynu, a to nejpozd ji jeden
kalendÆłn den po tomto datu. V pł pad , e tak neuŁin , bude poŁÆteŁn stav m ł c ho zał zen stanoven
provozovatelem distribuŁn soustavy v souladu s Ædem provozovatele distribuŁn soustavy. Odb ratel
se t mto vzdÆvÆ nÆroku na reklamaci takovØho stavu m łic ho zał zeni a takto stanoven stav m ł c ho
zał zen pln respektuje.

7. SjednanÆ dodÆvka plynu mø e b t omezena, pokud bude provozovatelem płepravn soustavy vyhlÆ en
stav nouze podle pł slu n ch platn ch prÆvn ch płedpisø. Odb ratel je povinen sledovat informace
o vyhlÆ en omezuj c ch regulaŁn ch opatłen v pł pad hrozlciho nebo stÆvaj c ho stavu nouze
v plynÆrenstv . Dodavatel i odb ratel jsou povinni v pł pad hroz c ho nebo stÆvaj c ho stavu nouze
v plynÆrenstv postupovat podle pł slu nØho platnØho prÆvn ho płedpisu.
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8. Dodavatelem dodané a odb ratelem odebrané mno stv plynu bude v odb rném m st m řeno m řic m
zař zen m ve vlastnictv př slu ného provozovatele distribučn soustavy, kter zodpov dá za správnost
nam řen ch údajů. O druhu, velikosti, um st n a skladb m ř c ho zař zen rozhoduje př slu n
provozovatel distribučn soustavy. Odb ratel Je povinen odeb rat plyn pouze přes m řidlo, která připojil
provozovatel distribučn soustavy. Odb ratel je povinen udr ovat odb rné zař zen ve stavu, kter
odpov dá př slu n m technick m normám a platn m právn m předpisům a kter umo uje jeho řádn
a spolehliv provoz.

9. M řen dodávek plynu včetn vyhodnocován , předáváni v sledků m řen a dal ch nezbytn ch informaci
pro vyúčtován dodávky plynu je zaji td3áno př slu n m provozovatelem distribučn soustavy. Nam řen
objem plynu bude v souladu s platn mi právn mi předpisy přepoč táván na vzta ené podm nky a energii
vyjádřenou v Mwh, resp. kWh. Rozd len odb ru plynu do Jednotliv ch kalendářn ch m s ců je stanoveno
v závislosti na term nu odečtu odb ru plynu, kter provád př slu n provozovatel distribučn soustavy
v souladu s platn m ádem provozovatele distribučn soustavy.

10. Odb ratel se zavazuje umo nit př stup k m ř c mu zař zeni na odb rném m st pro potřebu kontroly
správnosti m řen ch údajů, proveden odetů nebo kontroly, opravy, údr by, v m ny nebo odebrán
m řidla, a to rovn při ukončen odb ru nebo přeru en dodávky plynu. Odb ratel je povinen zdr et se
jak chkoliv zásahů do m řidla a jeho připojen včetn plomb, a zabezpečit m řidlo tak, aby nemohlo doj t
k jeho po kozen , odcizen nebo poru en plomb. Odb ratel je dále povinen bez zbytečného odkladu
oznámit dodavateli po kozen m ř c ho zař zen nebo jeho plomby, př padn jinou událost, která má vliv
na řádnou funkci m ř c ho zař zen .

Platebn podmlnky

1. Odb ratel je povinen zaplatit dodavateli za dodávku plynu cenu, která je tvořena:
a) cenou za dodávku komodity plyn která je stanovena burzovn m obchodem (záv rkov m listem),
b) pevnou kapacitn slo kou ceny (cena za přepravu a strukturován )
c) cenou za přepravu plynu, uskladn n plynu, distribuci plynu a souvisej c slu by stanovenou v souladu

se v eobecn závazn mi právn mi předpls zejména cenov mi rozhodnut mi př slu n ch správn ch
a regulačn ch orgánů.

2. Dodávky plynu se v průb hu zúčtovac ho obdob vyúčtovávaj fakturami, které mus m t nále itosti
da ov ch dokladů podle př slu n ch právn ch předpisů.

3. K účtované cen dodávky plynu se připoč tává da z plynu, da z přidané hodnoty, poplatky a jiné
nepř mé dan stanovené v souladu s př slu n mi právn mi předpisy. Odb ratel je povinen předlo it
dodavateli doklady, na základ kter ch uplat uje osvobozeni od př slu né dané. Zárove je odb ratel
povinen v př pad zm ny, zániku či zru eni př slu ného dokladu, na základ kterého uplat uje osvobozen
dle předchoz v ty, tuto skutečnost dodavateli oznámit, a to bez zbytečného odkladu, nejdéle v ak
do druhého pracovn ho dne ode dne zm ny, zániku nebo zru eni tohoto dokladu, na základ kterého
uplat uje osvobozen . Odb ratel je odpov dn za kodu, která vznikne dodavateli poru en m povinnosti
zákazn ka uvedené v předchoz v t .

4. V průb hu zúčtovac ho obdob hrad odb ratel dodavateli za dodávky plynu pravidelné zálohy, pokud
nen burzovn m obchodem sjednáno jinak. Jejich v e je určena podle celkové předpokládané platby
odb ratele za př slu né fakturačn obdob včetn dan z přidané hodnoty. Dodavatel je povinen
po uzavřen burzovn ho obchodu (záv rkového listu) vystavit odb rateli v souladu s podm nkami
uzavřeného burzovn ho obchodu (záv rkového listu) platebnl kalendář s uveden m počtu, v e
a splatnosti záloh.

5. Zálohy zaplacené odb ratelem na př slu né zúčtovac obdob budou dodavatelem vypořádány ve faktuře
za zúčtovac obdob . Rozd l ve faktuře mezi vyůčtovanou částkou a zaplacen mi zálohami, kter je
nedoplatkem odb ratele, je odb ratel povinen zaplatit dodavateli v term nu splatnosti faktury. Rozdil ve
faktuře mezi vyúčtovanou částkou a zaplacen mi zálohami, kter je přeplatkem odb ratele, dodavatel
vrát odb rateli v term nu splatnosti faktury na bankovn účet odb ratele uveden v záv rkovém listu
s pou it m vanabilnlho symbolu uvedeného na faktuře. Pokud nen burzovn m obchodem sjednáno jinak,
je dodavatel oprávn n přeplatky a nedoplatky odb ratele převád t do dal ho zúčtovac ho obdob , dále
je oprávn n započitat přeplatek odb ratele na úhradu záloh v dal m zúčtovac m obdob , přičem převod
a započten t chto částek je povinen v dy oznámit odb rateli.
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6. Odb ratel je povinen provád t v echny platby bezhotovostn v tuzemské m n , pokud nen burzovn m

obchodem (záv rkov m listem) sjednána jiná m na, na bankovn účet dodavatele uveden na př slu né

faktuře s pou it m variabiln ho symbolu uvedeného na faktuře. Pokud odb ratel pouká e platbu

s nesprávn m variabiln m symbolem, nebo ji pouká e na jin bankovn účet dodavatele, ne je uvedeno

na faktuře, je dodavatel oprávn n platbu vrátit odb rateli jako neidentifikovatelnou a účtovat úrok

z prodleni za opo d né placen od data splatnosti faktury a do obdr en správn poukázané platby.

7. Zaplacen m plateb se rozum připsán přislu né částky na bankovn účet dodavatele. Připadne-li den

splatnosti faktury nebo zálohy na deq pracovn ho volna nebo klidu, je dnem splatnosti nejbli následuj c

pracovn den.

B. V př pad prodleni odb ratele s úhradou jakékoliv částky vypl vaj c z uzavřeného burzovn ho obchodu

(záv rkového listu), je odb ratel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlen ve v i 0,05 % z dlu né částky

za ka d den prodlen .

9. V př pad , e je odb ratel v prodlen s úhradou jakékoliv částky vypl vaj c z uzavřeného burzovn ho

obchodu, má dodavatel právo zaslat odb rateli p semné v zvy či upom nky k placeni. Odb ratel je

v takovém př pad povinen uhradit dodavateli náklady spojené se zaslán m p semné v zvy či upom nky

k placeni.

10. V př pad prodleni dodavatele s úhradou jakékoliv částky vypl vaj c z uzavřeného burzovn ho obchodu

(záv rkového listu), je dodavatel povinen uhradit odb rateli úrok z prodlen ve v i 005 % z dlu né částky

za ka d den prodleni.

Reklamace

1. Zjist -li odb ratel chyby nebo omyly při vyúčtován dodávky plynu dle uzavřeného burzovn ho obchodu

(záv rkového listu), má právo př slu né vyůčtován (fakturu) u dodavatele reklamovat, a to nejpozd ji do

30-ti kalendářn ch dnů od doručen faktury, v ni se reklamované skutečnosti vyskytly. Reklamace mus

m t p semnou formu a jej uplatn n nemá odkladn účinek na splatnost faktury, vyjma zcela zjevné chyby,

nedohodne-li se odb ratel a dodavatel jinak.

2. Dodavatel je povinen reklamaci přezkoumat a v sledek přezkoumán je povinen oznánit odb rateli ve

lhůt do 30-ti kalendářn ch dnů od doručen reklamace.

Omezeni a ořsru sni dodávky

1. Dodavatel je oprávn n přeru it nebo omezit v nezbytném rozsahu dodávku plynu dle burzovn ho obchodu

(záv rkového listu) v odb rném m st v př padech neoprávn ného odb ru, kter je definován př slu n mi

platn mi právn mi předpisy.

2. Přeru eni nebo omezen dodávky plynu z důvodu neoprávn ného odb ru bude provedeno
provozovatelem distribučn soustavy na ádost dodavatele bezprostředn po zji t n neoprávn ného

odb ru a bude provedeno na náklady odb ratele.

3. Přeru en m nebo omezen m dodávky plynu v př padech neoprávn ného odb ru nevzniká odb rateli právo

na náhradu kody a u lého zisku na dodavateli a na provozovateli distribučn soustavy.

4. Odb ratel je povinen uhradit dodavateli náklady spojené s přeru en m, obnovenim nebo ukončen m

dodávky plynu z důvodu neoprávn ného odb ru. Při neoprávn ném odb ru je zákazn k povinen uhradit

skutečn vzniklou kodu, nelze-li vzniklou kodu prokazateln stanovit, je náhrada kody vypočtena podle

ádu provozovatele distribučni soustavy.

Odstoupeni od burzovnlho obchodu (záv rkového listu)

1. Dodavatel je oprávn n odstoupit od burzovn ho obchodu (záv rkového listu) v př pad :

a) podstatného poru en povinnosti podm nek burzovn ho obchodu (záv rkového listu) odb ratelem,

b) neoprávn ného odb ru, kter je definován př slu n mi platn mi právnlmi předpisy,
c) je-li odb ratel v úpadku anebo je mu povoleno vyrovnán .
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2. Za podstatnØ poru en povinnost podm nek burzovn ho obchodu (zÆv rkovØho listu) odb ratelem se
pova uje zejmØna:
a) je-li odb ratel I płes doruŁen v zvy nebo upom nky k placeni opakovan v prodlen se zaplacen m

pen itØho zÆvazku vypl vaj c ho ze zÆv rkovØho listu,
b) zjist -li dodavatel nebo płfslu n provozovatel distribuŁn soustavy neoprÆvn nou manipulaci s m łic m

zał zen m,
c) neumo n -li odb ratel pł stup k m łic mu zał zen ani po opakovanØ p semnØ v zv dodavatele nebo

pł slu nØho provozovatele distribuŁn soustavy,
d) poru -li odb ratel podstatn povinnosti podm nky zvlÆ specifikovanØ burzovn m obchodem

(zÆv rkov m listem).

3. Odb ratel je oprÆvn n odstoupit od burzovn ho obchodu (zÆv rkovØho listu) v pł pad
a) podstatnØho poru en povinnost podm nek burzovn ho obchodu (zÆv rkovØho listu) dodavatelem,
b) je-li dodavatel v œpadku nebo je mu povoleno vyrovnÆn .

4. Za podstatnØ poru eni povinnosti podm nek burzovn ho obchodu (zÆv rkovØho listu) dodavatelem se
pova uje zejmØna:
a) bezdCivodnØ płeru eni, omezen nebo ukonŁen dodÆvky plynu dodavatelem,
b) bezdøvodnØ nezaji t ni dopravy plynu a souvisej c ch slu eb ze strany dodavatele,
c) je-li dodavatel i płes doruŁen v zvy nebo upom nky k placen opakovan v prodleni se zaplacen m

pen itØho zÆvazku vypl vaj c ho ze zÆv rkovØho iistu,
d) poru -Ii dodavatel podstatn povinnosti podm nky zvlÆ specifikovanØ burzovn m obchodem

(zÆv rkov m listem).

5. Odstoupen od burzovn ho obchodu (zÆv rkovØho listu) mus b t provedeno p semn a je œŁinnØ dnem
doruŁeni p semnØho oznÆmeni o odstoupeni druhØ smluvn stran , nebo pozd j m dnem, kter je
v oznÆmen o odstoupeni odstup4 c smluvn stranou stanoven. OdstupujicI smluvn strana je povinna
oznÆmit odstoupen od burzovn ho obchodu (zÆv rkovØho listu) pł slu nØmu provozovateli distribuŁn
soustavy.

Komunikace a doruŁovÆn

1. Korespondence, oznÆmeni Łi jinØ sd len uŁin nØ mezi smluvn mi stranami na zÆklad uzavłenØho
burzovn ho obchodu (zÆv rkovØho listu) mus m t p semnou podobu a mus b t v ŁeskØm jazyce (dØle
p semnost).

2. P semnosti se pova uji za doruŁenØ:
a) osobn m doruŁen m a płedÆn m kontaktn osob smluvn strany, kterÆ je adresÆtem,
b) pÆt m kalendÆłn m dnem ode dne odeslÆn doporuŁenØho dopisu na kontaktn adresu sniluvni strany,

kterÆ je adresÆtem, nebo dł v j m dnem doruŁeni,
c) zp tn m potvrzen m faxovØ nebo elektronickØ zprÆvy kterÆ byla odeslÆna na kontaktn faxovØ Ł slo

nebo emailovou adresu smluvn strany, kterÆ je adresÆtem.

3. Smluvn strany jsou povinny oznÆmit druhØ smluvn stran jakØkoliv zm ny v kontaktn ch œdaj ch pro
doruŁovÆni p semnost . Za doruŁenØ budou pova ovÆny i p semnosti, kterØ se vrÆtl odes laj c smluvn
stran jako nedoruŁenØ v døsledku neoznÆmeni nov ch kontaktn ch œdej stranou, kterÆ je adresÆtem.

Kontaktn œdaje:

Dodavatel: el.: 518 30 5222, e-mail:

Odb ratel: tel.: 519 441 066, e-maU:

MlŁenlivost

1. Dodavatel a odb ratel se zavazuj , e neposkytnou zÆv rkov list jako celek ani jeho ŁÆst (kterÆ nen
vełejn znÆma) a nevełejnØ informace z n ho plynouc tłet osob bez płedchoz ho p semnØho souhlasu
druhØ smluvn strany, krom pł padø, kdy jim zvełejn n nebo poskytnut tłet osob urŁuje pł slu n
prÆvn płedpis.

DodÆvka plynu v rÆmci SSDP charakteru maloodb r Strana5 (celkem 7)



ČLSKOMORAVSKÁ
KOMODITNI BL)IZA KLADNO

2. Dodavatel a odb ratel se zavazuji přijmout technická a organizačn vnitřn opatřen k ochran neveřejn ch
informaci, zejména dův rn ch informac a osobn ch údajů.

Předcházeni kodám

1. Dodavatel a odb ratel se zavazuj navzájem se informovat o v ech skutečnostech, kter ch jsou si v domi,
a které by mohly vést ke kodám a usilovat o odvráceni hroz c ch kod.

2. Dodavatel a odb ratel se zprost povinnosti k náhrad kody za podm nek dle ust. 2913 zákona
č. 8912012 Sb., občansk zákon k v plném zn n , nebo za podm nek vypl vaj c ch ze zákona
Č. 458/2000 Sb., o podm nkách podnikáni a o v konu státn správy v energetick ch odv tv ch v platném
zn n .

Ostatn ujednáni

1. Záv rkov Hat je Smlouvou o sdru en ch slu bách dodávky zemn ho plynu mezi dr itelem licence na
obchod $ plynem (dodavatelem) a oprávn n m zákazn kem (odb ratelem), uzavřenou podle zákona
Č. 8912012 Sb., občansk zákon k v platném zn n , zákona Č. 458/2000 Sb., o podm nkách podnikán
a o v konu státn správy v energetick ch odv tv ch v platném zn ni (Energetick zákon) a př slu n ch
souvisej c ch právn ch předpisů.

2. Dodavatel a odb ratel jsou povinni postupovat při pln ni podm nek burzovn ho obchodu (záv rkového
listu) v souladu s podm nkami př slu ného burzovn ho obchodu (záv rkového listu), platn m ádem
provozovatele přepravn soustavy, platn m ádem provozovatele distribučn soustavy, př slu n mi
právn mi předpisy a technick mi normami.

3. Odb ratel je oprávn n ukončit odb r plynu v odb rném m st v př pad , kdy dodavateli dolo ,
e ukončuje odb r plynu z důvodu zm ny převodu vlastnick ch práv k odb rnému m stu nebo z důvodu

fyzické likvidace odb rného m sta ( iveln pohroma, demolice). Odb ratel se zavazuje před ukončen m
odb ru plynu provést odhlá en odb ru plynu a sjednat term n odpojen m ř c ho zař zeni. Odb ratel
má povinnost při ukončen odb ru plynu umo nit př slu nému provozovateli distribučn soustavy provést
konečn odečet, popř. odebrat m ř c zař zen . Pokud odb ratel neumo n dodavateli nebo provozovateli
distribučn soustavy nebo j m pov řené osob provést konečn odečet nebo odpojit m řic zař zen ,
odpov dá za cel odb r a do té doby, kdy dodavatel, nebo provozovatel distribučn soustavy nebo j m
pov řená osoba bude moci tak učinit.

4. Dodavatel a odb ratel jsou se souhlasem burzy oprávn ni ukončit pln n burzovn ho obchodu
(záv rkového listu) rovn vzájemnou p semnou dohodou.

5. Uzavřen m burzovn ho obchodu (záv rkového listu) se ke dni zahájen sjednané dodávky plynu
do odb rného m sta ru v echny smluvn vztahy souvisej c s dodávkou plynu do tohoto odb rného
m sta, které byly uzavřeny mezi dodavatelem a odb ratelem nebo jejich právn mi předchůdci
před uzavřen m burzovn ho obchodu.

6. Pokud by se jakékoliv ustanoven záv rkového listu dostalo do rozporu s platn m právn m řádem
České republiky či mezinárodn smlouvou, kterou je Česká republika vázána, bude takovéto ustanoven
automaticky pova ováno za neplatné a bude postupováno dle aktuáln právn úpravy. Tato skutečnost
nemá vliv na platnost a účinnost ostatn ch ustanoven záv rkového listu.

7. Dodavatel a odb ratel jsou povinni vynalo it ve keré úsil k tornu, aby byly př padné spory vypl vaj c
z burzovn ho obchodu (záv rkového listu) urovnány sm rnou cestou, k tomuto vyvinou vzájemnou
součinnost.
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RozhodŁ dolo ka:
V echny spory vznikaj c z tØto smlouvy a v souvislosti s n , kterØ se nepodał odstranit jednÆn m mezi
stranami, budou rozhodovÆny $ koneŁnou platnost u RozhodŁlho soudu płi ¨eskomoravskØ komoditn
burze Kladno podle jeho Ædu jedn m nebo v ce rozhodci.

VKladn dne7 . 9. 2016

za dodavatele za odb ratele

za ¨MKBK
¨KSKOMOaAVSK`

KOMOMTN˝ IURZ KLADNO
nÆm, S(tnÆ 3127
272 01 Kladno (2)
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