ffi{ffi#

§mlouva o sdružených službách dodávky plynu

DoDAVATEL:

ARMEX ENERGY, a.s., se sídlern Folknářská 1246t21, Děčín- Děčin ll-Nove Město. PSČ +os oz l lČ: z7268141
DlČ: CZ27266141 | Zapsaná V obchodn'rn relsříku Vedenérn U: Kralský soud v Ůstí nad Labem, oddíI B,
v|ož|^a 16O2 l Za§touperiá: ing, Jan Nesíněrák I Cislo licence pí_o obchod s eIekťitrou: 141533219
císlo licence pro obchod s plynem: 241533220 ilD RUT7181 císlo učtu: 506001166015500

číslosrnlouvy:

ltsAN; CZ4655O00000005060O'1 1660 l SWiIFT: RZBCCZPP

zÁrazruíx:
obchodní firma/název

základnr škola a Mateiská škoIa Študlov,okres vsetín

ADRESA SiDLA:

študlov

Uljce:

/6

Číslopopisné:

obec:

HorníL

Zastoupená:

Mgr. Ludmilou Proislovou, ředitelkou

čísloorientační:

psč:

75612

osTATNí lí{FoRMAcE:
platba záloh:

f---l PoštoYní

PřeÉetg*:

poštovní
n
i---_,l ooukázka

Nedoplatek!

l

l ooukázka

l---'t Poštowí

l

N

poukázkla

1-1 hkasc z
1-1

účtu:

Fřevo,o na účet:

Í-l tnxasozučtu:

Bankovní převod

KONTAKTi|l INFORMACE:
konlaktní ósoba:

Telefon:

+420

m.cz

E-mail:

E-mail pro zasítání faktur, výzev
a dalších práVních úkonů:

Způsob zasílání faktur, VýzeV a
da|ších práVních úkonů:

KoREsPoNDENČNi ADREsA

(Vyplněno, pouZ€

je_Ii odlišná od adresy sídla spoleĎnosti nebó trvalého bydliště)

Jméno a příimení / obchodni firma / název]
Čístro popisné:

U|i§€:

čís]oorierrtační:

psč:

obec:

sPEcliFlKAcE oDBĚRNÉ}io MisTA

íotÝ}

:

U]ice:

študlov

€islo

Obec:

HorníLideč

část obre:

76

popisné:

č{sb mientařní:
FSČ;

T-----_l

75612

Kátastrální území(u novostavby):

ElC 0M:

provozovatel
distribuční soustavy:

27ZG7O0Z0027721F

RWE GasNet

Stávající dodavatel:
Roční spotřeba

or,

l--g5l ,**n

účelužitíplynu:

Smlouva uzavřená v obchodnich prostorech dodavatele:
§mlouva uzavrená distaŇním způsobem:

pro Výrobu tepld ve smyslu § 4 písm. b) Zákona 261 /2oo7 sb
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G*"

1246121,Děčín -Děčín -NovéNlěsto.4o502 |lČ:272ffi141 DlČ:cz27266141
zapsaná Y obchodnim reistříku Vedenem u: Klajský soud v Usti nad Lábem, oddí| B, Vložka 1602 | Bankovní spojení: 506001 166&5500
Číslolienceproobchod5e]ektřinou:14,|533219
|EAN:85918240718og Čislo legistraceoTE(lDRUT):718
Číslolirence pro obchod s plynem: 241533220 Elc: 27XGARMEXENERGY4
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Smlouva o sdružených službách dodávky plynu

E§WEffiffiV

cENoVE A PLATEBNl PoDMlNKY:
§lednaný produkt:

cěnové ujednáni

k

oM:

cena

]e stal]ovena jako pevná cena

Cena za odebraný zemni

stálý měsični

za dodáVku ptyl u pt.rna od počátku dodáVky do uplynuti siednané doby smlouvy
'..--_-__.

plyn:

tKď[ilWh
o 1 xel*esi"

l'

plat:

i

Kč

PočátečníVýše Záloh

bez DPH
bez DPH

Periodicita 4áloh

l

,\.

yl"|cU-,C,",e

J

VyladřujělJožadavekZákaznika PEvoDodavatelenaslanovenízálohdleobchadnichpodmircktiínDeftídolčeno

DOBA SMLOUVY
Doba trváni smluvniho závazku

; ur.nu

a"

;

onlšístvtt_uvtvi uleonÁlti

v této smlouvě do sjednaných OM plyn a zajistit na vlastni jméno a na vlastni
účetsouvise]ici Služby V plynarenstvi a Zákaznik se zavažu]e za podminek V teto smlouvó sjednaných odebírat od Dodavatele Ve sjednaných oM plyn a Zaplatit
Dodavate]i za dodávku plynu sjednanou cenu a za souvise]ici §lužby cenLl uplaiňovanou v souladu s cenovou regulaci, a dále tež DPH, daň z plynu a dalši právntmi

Předmět sm|ouvy. Dodavatel se zavazu]e dodávat Zákaznikovi Za podminek stancvených

]e zvere]něn n§ inlernetové adrese www.armexenergy,cz,

obchodni podminky, Zákaznik stvrzuje, že byl seznámen a převzal obchodní proclmínkyARMEX ENERGY, a,S., pro dodávky

elektřtny a zemniho pIynu domací]osiem a
scuóásii téio sm louvy, Podm inky ]sou rovnéžzveřejněny na iniernetové ad rese WWW, armexenergy. cZ.
jednostranně
přiméřenem
pricemz
v
oprávněn
Podmlnky rnůže Dodavatel
v
rozsahU ménii
od smlouvy odstoUpit, Podmlnky obsahuji
Qiipade l]esouhlasu 1e Zákaznik
mimo ]ine podrobnosti ke Způsobu platby ceny Za dodrivku plynu a cetly souviseltci.h sluzeb V plynárenstvi Včeině přislušných dani a poplatků, délku výpovédni doby,
pokud jde o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou oprávněí]i Zákaznika odstoupii od smlouw v připadě neplněnl smluvnich povinností ze strany Dodavatele, nebo V

tna oodběraielťtm idále rovněž Pod m inky), kteíé]SoU nedilnou

navrhované Změně smluvnich podmitlek, opatřeni přijimana při předchazerti StaVU nouze Ve stavLl nouze a odsiraňováni násiedků SI3VU nouze, jakoz i u]ednani o
smluvnich pokutách za porušení smluvnich povinností Zákazníka, O navrhované změně Podminek, o zvýšeni ceny za dodávku plynu, o navrhované změně liných
Smll]Vnich podmlnek .1akož i o poučeni o právu Zákaznika na odstoupelli od Smlouvy v pripadě nesouhiasu s l-]avrhovanou zménou smluvtlich podminek, ]e Dodavatel
povrnen Zákaznika lyrozumět pisemně ne]později třicaty den píede dnem jej]ch účinnosti.o navrhované změně Podmínek, o ZWšeni ceny za dodávku plynu o
navrhované změně jiných smluvnich podrninek, jakož i o poučeni o právu Zákaznika l)a odstoLlpeni od Smlouvy v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvnich
podmlnek, ]e Dodavatei povinen Zákaznika Vyrozumél plsemné ne]pozdeji iricáiý den prede dneín ]ejich účinnostl,Zákaznik podpisem iéto §mlouvy stvrzuje, Ze se
seznamil s obsalrem podmirrek,
Cena za dodávku plynu. Pokud siral]y v leto smlortvě neujedtlaly jinak le vryše ceny za dodávku p|ynu stanovena Cerrjkern Dodavateie, Pokud je výše ceny za dodávku
p]ynu v iéio smiouvě ujednana jako pevn:r oena ]e tato výše pevné ceny platna po dobu sjednanorr v přísiušnem cenovém ujednáni k OM, Pro obdobi po uplynuti doby
p]ainosii pevne ceí]y Dodavatel stanovi jeji novou lryši, a to j opakovaně, Novort cenu sciěli Dodavate| Zákaznikovi a v připadě zwšeni ceny má Zákaznik právo na
cdstoupeni od smlouly za podminek stanovených V enerqetickém zákoně a V čl, lV, oclst, 5 Podminek, Pokud Dodavatel stanovi novou vYši pevné ceny za dodávku plynu
prodlouženi doby smloulry.
úVodnich Ustanovenioh smlouvy, což je nezblné pro řáonou ideni]fikaci sUbjekttl Za účelemuzavřent a plnéni ir;ednáni z této sniou\y, a io po dobu úóinnosti této
smlouvy a dale po clobu 5 let od okamžikLl leliho zániku, Da|ši podminky zpracovátl osobnich údalůupravulí Podmínky.
sm|uvní pokuta. V př'padé podstatnáho pcrrušeni smlt]Vnich povinn.Sti Ze Sirany Zakaznika, Za ktere se považuji Zejména případy Llvedene J ól lV odst 1 Podminek,
ij např. polušeni závazktl nemit po rlobu od zahá]eni dcdávek plynu clo doby iádného ukončeni trváni smluvniho závazku s Dodavateletn 1ineho dodavaiele plynu do
slednaného ON,,] a odebirai po tuio dobu ve s]ednanem OM plyn uylLrcně ocl DoCavaie]e nebo porLtšeni zavazku neučinit po podpisu leio smlour1l bez;ejiho řádného
Dodavate]em je Dodavaie] opravněn účiovatZákaznikov] a Zákaznrk ]e povlllen laplattt Dociavateli za každý 1ednoilivý připad porušeni smluvni poKUtU, a to Ve T yŠl
slnlou,ýy navyšuje se vyše šmluvl]i pokuty o soLlóin óástky 2 00n - Kc a počtu zapbcctych kalendařnich měsiců, kieré zbWa]l do uplynuii doby, na niž je sjednána taio

sell3wsenl smluvni pokuty
nadobuneurcitoLl, deosoučinčáslky2.000-kčačisla3,vprpadez^kaznlt.azaiuenehcdonejnižšihopásmaročníhoodberuplvnir
Zákaznikovi, Fakturu Dodavatel odešle Zákaznikovr do 5 dnů od VyStaVell Uplaine,ll smluvnl pokuty nevy]učUje uplalněni nároku Dodavatele na náhradu škody ve vllŠt
o;evl,sujtcr sm uvnt pohutu
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Datum a mísio podp]su
zákazníkem:

30.3.201ó
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ARMEX ENERGY, a.s,, Folknářska 1246;21, Děčín - Děčin ll-NoVé N/ěsio, 4o5 02 | lČ: 272í]6141 |Dlc: CZ272661al
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Obchodní podmínky ARMEX ENERGY, a. s.
pro dodávky elektřiny a zemního plynu domácnostem a maloodběratelům

energie ze sousedství
l.

ZÁKLADNí PoJMY

1. Tyto obchodni podminky pro dodáVky elektřiny a Zemního plynU domácnostem

elektřiny a/nebo plynU Zaplatit cenU, Včetně ceny Za posb,,tnuté souvise]ici s|užby V elekiroenergetice
a/nebo V plynárenství dle Smlouw,
8, Dodavatel je opíáWěn ukončit, přerušit nebo omezit dodávku elektřiny a/nebo plynu Zákunikovi,
resp, o to PDS požádat v připadech stanovených {i) Ve smlouvě {zejm. při podstatném porušeni
SmloUW Ze sirany Zákanika), (ii) V PráVních předpisech (např. při neopráWěném odběru Ve §myslu
ust. § 51, reqr, § 74 EZ nebo při stavu nouze Ve smyslu § 54. resp. § 73 EZ a čl. ll odst, 9.
Podmínek} nebo {iii) V ŘádU PDs a/nebo PPDS a/nebo PDE. Pokud k přerušeni, resp, omezeni

a maloodběíaielům

(dále rovněž Podmínký WdáVá AH|\,4EX ENERGY,a,s,, se sidlem Děčin, Folknářská 1246121,
psČ los oz, lČ| 27 2661 41 , zapsaná V obchodn im rejstřiku vedeném Krajskym soudem V ÚSlí nad
Labem, oddil B, vložka 1602 (dáIe rovněž Dodavateh a |rliže upravuji práVni Wtahy založené
smlouvou o sdružených Službách dodáVky elektřiny a/nebo plynu {dále ldnéž smtouva}, ktercU
Dodavatel Uzavřel jako dodavatel elektřiny a/nebo plynu S přáWickou nebo fyzickou osobou
speciíikMnou jako zákenik ve Smlouvě (dáe rowěž Zikaznin na dodávky deklřiny z hladiny
nizkého napěti a/nebo plynu s ročníspotřebou do 630 MWh {dále rMež Domácnrcti a
maloadběraba do odběrnéhc mi§a nebo odběmých mist speciíikovaných ve sulwě {dáe
runéžoM. z*ffiika9aóNatel budou §pdečně a4ačNáni.wéžiaJ<o smrarni strafty.
2, Tyto Podmin|s/ upmji tež práwi wlairy p.o dodádg elekfiny a/nebo p§,fiU pro Dmácns§i a
maloodběratele založtréffilowou o dodávcÉ dekliiny alnebo p{!fiU Eeřené meí zžkeikefr a
Dodffitelem, kteřá s řffiěž powiuie za Sml@W w ffi)§l{] těchto Podminek" t{ai §to pn4wí wtahý
§ ftepouájí Usanffií lé6Mo Podmnek, kttré s dle ieiiď obshu a pffiliy Bl€ií peze práwich,
utahú zdožgthh slffiag o sdružmlfu}r služI}ách dodávky eleKýiru alnebo pb6Tu. Dodeate{
v táchló piipadech zelmeía n%iišťuíe §{W*ii6i s}užby v elddrmogdicé alnebo v plyíářeísM,
Mo §i aiišťUie vla*lim jmtlnem a na v}a§$i úi}d Zákaafu,.
3. Pod poimem snloffi s dáe vtehto Podniskách rúu§i neysýťá+i zé úéflinebo ZlMéhó
úóelu ďaného uslilryeníjinak, konkrótní smlore gpřená mež úqdavalď.ffi azákffiíkem, Včďně
6ech jejich přiloh i dodatků. iedy i včetně PodBínet(. a včetnó dášch dokúmentů, na které tlo
Podminky nel]o smluwi strtry odkaují, smloW ob$huie veškeE mezi ďranami ZáVená Ujednáni
WtrhUjící se k podminkám dodáVky elektňny alnel]o plynU dle smlouvy,
4, PráVni \ztahy Založené Smlouvou se iidi práwím rádem Českélepubliky, zejména pak zákonem
č, 458,/2ooo Sb., energetickyrn zákonem, v platném znění {dále rowěž EZ a Zákonem č. a9/2o12
Sb,, občanskym zákonikem, v platném znění (dále rovněž oa, je}lch provádécimi předpisy, jakož i
dalšimi souvisejicimi obecně závanými práVnimi předpi§y {dale rovnéžPrávni předpist|.
5. Neslanoví]i Smlouva ui§lovně jinak, ma;i pojmy použité a Vymezené V těchto Podmínkách stejný
\42nam i Ve Smlouvě. Nenilj Určity pojem ve Smlouvě nebo Podminkách l ryezen, má tento pojem
qlnam lypl}vající z ĚZ, z dalšich Právnich předpisů a připadně téžZ da|šich souvisejicich předpisů
(technické normy, cenová rozhodnutí apod,). Použitépojmy je třeba wdy Wkládat se zohlednénim

t]odavateli), Je Dodavatel

5 dnů od WsiMi.
9. Sfl}tMi sírany p€dp{wm

Sfrlcwv po,twzuií, že isú wnámeny §okóln$trni a moarmi dopédy
nefomwáhou m€! R;rois( a sp€,třet}ou elektrlcké en*gle a mgi ďOdáVkami a
prynu; predflšim § jedfiá O gkody ZFťr§olrffie dlpadkffi zásofueáfli e{ď<lrickou eefgii
§p€třebou
aluebo, p§mffi ohložmrim ž*otú a škodffii m maletku §zických a p*áw ckých el, a ohiedně ďaw
nauze (ddle rwéžs$i poiweií, že ise § védomry iořto, že:
zp§ob€rryrmi

a}

omezení spotřeby;
c) pro celé územi státu provozovatel přenosové nebo přeprawi §ousta\Y WhlašUje přesný čas wniku
či ukončenístavu nouze V hromadných sdělovacich proslředcích a prosiřednictvim prostředků
dispečerského ňzeni a neprodleně @namuje lvlinisterstvu průmyslu a obchodu, Energetickému
regulačnimu úřadu idáe rounez ERI), i/inisterstvu Witra, operátoíovi trhu, kEjskrm úřadům a
Magi§rátu hlavníhó mésta Prahy a dáe oznffiUje předcháZeni stavu nouze nejpozdéji do 1 hodiny
po zaháiení čiftnGtíprryáděnýGh v silmci, kdy existuje reálné .iziko Wiku sN, a neprodleně
oz§amuie Ministe§tw plůByslu a obchodu. ERÚ, Minister§tvu Witía, opďátorou trhú kaisk\im
úřadůffi a MagistráU hlasrihs mésta PŘhy" a iídi činnosti při piedchá4ni §tžW nOre e Fii StaÝu

nolEe

d)

rymffié lizffii nebo ]eho éď !ryt,itašr5e PDS v su|aďu s při§ušnými záwlmt 1rlmimi
předp]§y zeimé4a přffii če wniku ci UkmčffiísN V hímadni€h sddMffbn prosďředcch, a
pioďĚ8dnictBim prffitředíó d§pečeského říze*í a neprodlené ozíamsie ]i]íinisieldvu prúmydu a
pro

o}Xhodu, ERÚ, Miniďersfuu W!třa, op€rátorryi trhu, krais|§im úřadúm a Magistřátu h,kvsiho řéSta
Pratw a aaffi\+e předcháffii sN_ a to bez zlrytečnéhoodkladu, ne]peděii ďo T hodiny po
zaháimí ónnoďi prryáděuych V §ituacj, kdy fiiďlte rélná riziko %iku SN, a neprodleně
oemgie Minisl*šiw prumyslu a obóodu ERÚ, Minlste§tw Witra, opgálorei irhú, kÉishim
úřadůma Magistíálu hlawího méďa Prat}y, a řídi ánn6ti při SN aieha přeóchfueni,
e) při sN a při jeho předchiieni J§ou všichni úóa§tnici trhu § elektňnou nebo s p|ynem povinni podřídit
se omezení spoťeby elektňny a/nebo pl}nu nebo Změně dodáVky elekiňny a/nebo plynU,
t} přa sN a pii Jeho piedcházeni je právo na náhradu škody B/oučeno, což platí i pro dalši připady

přpoJení, kierou má p§dle *áWió piedplsů Zákaik mýffios $PDS (dále rMéž
Smlowz o pňpoienň. Zákaník pod6tíw sfflotily potvzu]ie, že má llařse
sml()M o pňpolffii
oa všehna oM redmá ve smlouvě, s$iimkou přpadú, kdy * }ai veřefrí Smluxy Zákmík a
Dodavatel dohodnou, že SmloWU o připojeni azákeeíka eNře Doda€lel a Zákffijk Dodeateli a
pg celou dobú

truáni této SmloUW,

3.zákenik ie povinen řídit se smlouvou ivčetně Podninek a Ceniku}, Plámimi píedpisy, Řádem
PDS, PPDS, PDl a SmloUVoU o připojen
4.Zákeník podpi§em Smlouw souhlasí stim, že Dodavatel uavře veškeré smlouvy o zajištění

z důVodu Wššímoci,

,

Dodavatel a Zák&nik se budou Wáiemné iníormovat o trualých zménách a o m mořádných provozních
stavech které by mohly mit dopad na Smlumi strany, na PDS nebo na plněni SmloUW.

souvisejicich slUžgb V eleklroeneígetice a/nebo V plynárensfui {tj, zejména SmloUvU o Zajištění služby
distribuční soUStaW, smloUVU o Za]ištěni služby přenosové soustaw, Smlouw o poskytnuti služl]y
přepravy plynu smlouvu o uskladněni plynu, smlouvu o zúčtováni odchylek) (dále rowěž Smlouyy o
ZajišIěni iluvisejicích služeb), které podle PíáVních předpisů uzavirá Dodavalel s PDS, popřipadě
sopeáorem trhu a s dalšímisubjekty, a že Vsouvislosti stím poskytne příslušnésmluvní straně
osobní údaje Zákunika a údaje kpříslušnémuOM, Zákanik podpisem Smlouvy zmocňuje
Dodavatele ke Všem prámim jednáním a k uzavření veškerych smluv nezbytných pro realizaci dodáVek
a souvisejícich služeb.
5,Zahájením dodávlg elektřiny/anebo plynu dle SmloUW docháZí kpřeneseni odpovědnosti za
odchylku ze zákeníka na Dodavatele a DodaEtel odpovidá a odchylku po dobu odběru elektňny

lll. CENA A JEJi PLACENi
1 Zákeník je povinen uhradit Dodavateli cenu za dodávku pl}Ťu stanovenou zveře]něným cenikem
Dodavatele (dále jen cenia a cenu souvisejicich služeb vpb,nárenství stanovenou V plalných
cenowch předpisech ERÚ, Dodavatel je opráVněn účtovatZákeníkov:, azákunik ]e pov]nen Zaplatil
Dodavateli téžDPH a daň z plynu a další PráVnimi předpisy stanovenó daně, poplatky a platby, jakož i
dalši poplatky slanovenó v Ceniku (zejména poplatky souvisejicí se zvoleným Způsobem placení Záloh
a Geny plylu).
2- Záy@ftik ie povinen Uhradit Dodryaleli cenu Za dodanou elektňnu {canu §ilové elektňnyi
stanrenou aeřeirénlkn Ccnikem a ce§U sowi§eiicí služby v eleKroenergetice steovenou v
platcýCh ce§wých předpiffih ERÚ, Dodawtel ie opráněn úctffii Zákanikei a Zákffiik je pcvinffi

a/nebo dynu vpříslušném oM od DodMiele. zákauik je pryinen *emit po dobu od zah:ájeai
dodávek elektřiny alnelro d}nu dG doby řádného ukončeni smlo§^/ iicého dodavatďe eletdřiny
a,hebo plynu do sjednfiého oM a Odebírat po Wedenou dolru ve §}ed*ánéffi oM ďekli]*ú álnebo
pbe dle Smlouvy vý{účnó od Dodeaiďe, zák@ík ie dáe peine* nro&nit po svém podpts sítlouvf
bE jeiiho řádného ukoftčffii ádaé jed&ifri, které t}y Umožnilo iinéffiU dodffiteli e*ekliiny ay'ner}a
ŇnU dodá€t d0 siedneého oM dektřinu álhebo dyn Zik.eíku pfed řád*ýfí ukoíótrim jého
slmího záWku s DodaEteleB dle Smlorwy, Fřenre*i odpeédnoeti ě odďqlk!.ze Zikffiil.a fra
Doďryatele ruiká w ÝZtahu k iednothíínoM zeimé§a v piipadě ukončtrí dodáWt{ s{ektřin!. a,/ nebo
s}flu dle Suťoijw nebo měny ďodmtďe dektřiny alnebc sy|,s, a tro ke dn uháj]mi dodávlq/
elekťiny a/nebo p§lfls iim_im dodffitetffi,
6, Dodávk! elekfřiny a/nebo É}ŤU Dodďate} zahái v leffiisu §iednaséff ve smlwě jako

téžDPH a daň z eteklfr*y a dd§ Prámimi piedpisy §Áanorené daně, podati§ a
platbv, rakož ] de!.š' podatlry siaftreeé v Cenik* {zejmála poplatky sowis9rci * elenýn zp*sbcm
p{affii
a ceny deldýiny}.
"ároř}
3, Dodaáel
íe opráwěn ákaníkwi wúčtea1a Záka*ík le t§Vinffi Dodffiíeli uhradit vešktrá
pop{atky, iťteré Dodetď q#čtuJe trDS v wwidosti re službam po§tq4nuťjmi €
ťialnu
k Zákm:kei (např. poďttd( a *ffionláž a zp{ě{nou montáž měňdla v pňp3dé serúšeni dodávky pro
neÉaffiíávpků Zákpnka,4Ňéní a přmš6í neópíáfrěného odbéru ď€kťny á/*et}o p§nu"
reklm&tí přezkouše*i měiíd'a Ea ždosi Zekgika, mimořádné Gdečty měřeni a/eeiro mitroiádná

aplatit Doďa€ieli

íakluíaceBa iádaš Zákmlka\- T},tc popldky trJodealel př€účluje zákefrik$Á podle íiaňryých

pořtek

dodáVký'. Podmínkou zahájefti dodávek ie Waefti ťJďntrá smlouvy 0
piipojení a příslušných smluv o ájišténísowisejicich slúžeb. Pckúd DodáWtel nezáháji dodávt!ý
elektiiny a/nebo pl}mu ani do 1 něsíce od Předpokládaného počátku dodáVky (Zejména z dúvodu, že
nedošlo k Uzavřeni smlw Wedených v předchozi Větě), je Dodavatel opráwén od Smlouvy odstoupit,
Pokud Dodavatel zjisti skutečnosli q/voláVa]ici opráWěné pochytnosti o tom, že bude možnéV
termínu Předpokládaného poóátku dodáVky áhájit dodáVky do oM Zákenika řádně, včas nebo v
souladu s PráVnimi předpisy (zejména z důVodu odmitavého stanoviska PDS k připojeni či zajištěni
distribuce do oM Zákaníka nebo odmitavého §lanoviska stávajícího dodavatele Zákunika ke změně
dodavatele do oN,1 zákeníka) je Dodavatel oprávněn od smlouw odstoupit, zákenik je povinen
jednat tak, aby Včas a bez zbylečnéhoodkladu vytvořil řádné podmínky k tomU, aby Dodavalel mohl
,,Předpokládaný

že předchaeni SN je soubor opatření a óinnosti prováděných v §ituaci, kdy existuje reálné riziko
Wniku sN, přičemž Vpřípadě plynu se předcházeni stavu nouze §kládá ze dVoU fá2í, a to
Z Včasného Varováni, kdy existují takové intormace, že múže nastat stav nouze, a z Vystíahy, kdy

skutečně ke zhoršeni zásobouáni zákuniků dochází, avšak není ještě nUtné přistoupit k plošnémU

slowě o

wienou

vdůďedkú živelnich Událo§ť, crÉťieni

celém úZemi StátU, Wmezeném úZemí nebo jeho části,

b)

ie Zákmk plGtiedniclvim oM pfipolec tdáe íffiá Dístfbučri wstara a ktsfu př(ffiie
prwozmle} oidřibuóní s§stey (dáe rMež pr§tr, podmnky ďodáv€k a odbáu e§ektňny alftebo
p§au isu ďmwffiy ve (i} Smleeě (i) Pr&fiich Etredptsch, (irir Řádu vydtrém pítsíUšnvmPDs tdáte
twěž Éád ž51, ťiv} Pwidíech prrczwáai d§tríbuffií Wxqa4/ !yde,)ich, ŇslušÍtllrn Pt]S (dáe
íffiéžPPDg, {v} Podmínkách distribuce e.leldřiny vydadch pnslušnjm FDS ťdáe řMěž PýE a (v|

o pňpojení

sfrsleé %iký

á fiouového slaw, slM ohroženi stás nebo Váečcého ste, hryélii nei]o
kuFulace poruch aa zúizeaích pro {robu, přen6 a disŤribuci e|ektřiny nebo pfo vyrcbú
přeprM, di§líbuci a UskladňNáni p'ynu. smogové siiuace podle zvláštnioh předpisů,

ierorislického óinu, newrovnáné bilance élektrizaóni nebo d}fiáíen§ké sousta\4/ nebo její čásh,
přenozu poruchy ze zahraniční elektrizačni sou§taB/, nebo jeli ohrožena Í)Zická bezpečnost nebo
ochrana osob, způsobujici vcnamný a náhlý nedo§tatek eleklřiny nebo plWU nebo ohrožení
ce|istvosti elektrizačni nebo pl}náren§ké soustaw, jeji bezpeónosti a §polehlivosti proVoZU na

ll, PŘlPoJENi oM A DoDÁVKY ELsxtŘtHy nrHeBo pt-vHu
1. Dodavatel se zavauje dodávat Zákenikovi do oM elektřinu a aiistit na vlastní jméno a na vla§tní
účetSouvisejici službu V elektr@neřgetice {s|užbu distrit}učni soustavy} alnebo dodáEt vákaníkovi
do oM plyn a Zajistit na !,l6tni jméno a na vlastni účetsowisejíci ďužby v plyréíensfui (§lUžbU
di§tíilručni sousta!ry}, a to v kGlitě odpeidaiicí PíáWímpředpism,
2. Dodávl€ elektřiny a/nebo p|,jau L}Ude Uskdečňďána proďředsicfuim eii§Iit}uóní $u,§a.y, ke kttré

zákenik se zawuie míl smlow

ie to §tav ve{ektriačni net]o plynárenské
§tátnich orgánů

kontenu, V němž byly použity,

tim účelemvy§tavi plnau moc.

z

důvodu na skaně Zákmika {Ze]mena při neplnéni pwinnsti Zákenika Vůči
opráwén veškeré náklady, kleré mu unikly V sowi§§li s přerušenim rsp,
omez*im dodávek, včetně obnowni dodžvek, r6p, Keró ms teprye maii wniknoLlt Wúčtryat
Záka*ikaÁ, a to s §datnoši 14 dnů od !Ťstavffii íaktury. Fakfuru Dodeatel ode§e Zákmikovi do
dodávek došlo

laklury} s/§awných PDS, \4rše poplalkú účlovaných PDS ie stanovena v plánych
cenicích, kieré isou zpravidla zueřeiňovány PDS způsobem umožňujicím dálksď pň§tup, Dodavatel
nebude poplatky vyúčtownéPDS nawšovat o maůíani jinou ziskovou cenovou složku, avšak ie
opráWěn k nim připočísipříslušnou daň V těch pňpadech, kdy to platné PráVni předpisy !yžadu]í,
a, Smluvni strany mohou Ve SmloUVé sjednat cenu za dodáVku p|ynu a/nebo a dodanou elektřinu
(cenu silové elektřiny) odchýně od Ceniku, Neni-li ve Smlouvé Bislovně uvedeno jinak, je cena
uvedená Ve Smlouvě pouze cenou Za dodáVku plyn! nebo cenou Za dodanou elektřinu (§ilovou
elektřinu), bez dani a poplatků, a Dodavatel je opráVněn účtovata Zákanik je povinen Dodavateli
Zaplatit Veškeré dalšíplatby (zejména cenU, za souviseiici službu Velektroenergetice a/nebo
předplsyERÚaCen,kem,
vplynárenstvi,daněapoplatky)Vsouladu§PráVnimipředpi§y,cenovym
5, Zákenik podpisem Smlouw pofuzuje, že §e Seznámil S platným cenikem. Pro SmloUVU a smluvni
Wtah se Zákenikem jsou {i) Vpřipadě elektřiny rozhodné ceny a platby Uvedenó Vceniku pro
di§tribuóni sebu, kterou danému ot\,,l přidélil PDs a ktefá je Uvedena ve Smlouvě, přičemž v pňpadě
dokladů €preiďlá

zahájit dodáVky V době počínajici Předpokládaným počátkem dodávky,
7, DodáVka je splněna přechodem elektňny alnebo pllnu přes měřicí žaňzeni do oM. Timto
okamžikem přechái elekířina a/nebo pl}T do vlastnicvi zákenika a^ákaník ]e povinen za dodáVku
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íozporu mezi nimi má přednGi Sazba přidělená PDS a (ii) V pňpadě plynu rozhodné ceny a seby
podle páser přepočtenéročni spotřeby. která je Uvedena ve Smlowě. V piipadě. že Zákmik má
sjednánu CenU dle ceníku, docháž pň zméně di§tribučni saóy či páSem přepočtene ročni §pořeby
k€ ménéceíry plynu/elektřiny pro zákunikz § účinno§li ffióny této di§rbumi wby či párffi
piepočtenéroóni spoťeby v souladu s piíslušnou cenou Wedeno! v ceniku pro ménénou
distíibg@i sáU cj páffio přgpo&ené íoóní §potřeby.
na W_amexwgly,ql lqiégi gry a
a, cenk a §Áo Podmjnky jmu reiejnény DodM,t€]lm
dodá\i{U e{e]diiny net}9 dyrju neb§ eáiy jíd§h podminek dodá€k €lďdilny n€bo plwu zrei,e]řl{4e
D§da€te' na lM-ffitrtrgy-@"
a to d€§púň 30 dnú pfed nat Wm jejich uóinfrGt , z\,ýéeii @y
a dodáY{Q eiekfiny Gel}o pirfl! nei}o T€fiy jinrch podmm€k dodrivék deklfinv n€t}o d}flu
rcuóawé Dodmtei o4áai zákffif,e způsobffi ffideq;m v d- V]. od§. € a 7- léchto pdmínek,
7 Doda€td ]]e opřáwén zr€nit cenlk nebo l]né podminky dodáW* kďJ&div v prťhlhu roku, a to
zejmďla vpfrpadech. že w \ryzEffiné méni'renovénebo ]iné podmnky na fdffintf,j§h tuich.
WP-tné změn d§sfupnosti a náHadmsti duž_eb suuejícich s olnén]'m. Zákanik re mje
pruběžně sledovat zmóny ceniku a jiných podminek aeře;něné na W.amexfleí9y.cz. a
se^ilovat §e §e ménami. které mU býy oaámené v souladu se Smlouvou.
8, SmlUVní sťany se mohou Ve SmloUVě dohodnout na posMnuii s{evy z ceny dle ceniku v souladu
se Slryoltjm programem Dodavalele {dále rovněž sleYovi progfam), aeřejněným v rámci Ceniku
nebo samostatně na \/W.armexener9y,cz, Zákenik je v takovém připadě povinen Dodavaieli dle
podminek Slevového programu prokázat, že splňUje podmínky pro posk\tnuti §iew. Pokud Zákenik
Splněni podmínek pro poskytnuti slew dle Slevového programU nepřokáže, nebude mU sleva v daném
obdobi po§kytnuta, a to ani zpětně, Jestljže se kd}4<oliv za truáni SmloUW či po jejím Ukonóeni Ukáže,
UVedI Dodavatele V om},l o tom, že Sphril podminky pro posk},tnuii slew dle Slevového
progÉmu, aniž by se tak stalo, má Dodavatel nárok na vráceni této poskytnuté slew, DodavateI je
opráVnén Biši slev posk}4nutych na ákladě Slevového programu měnit Za stejných podminek jako u

že Zákazník

V

, smlufri

Ustalowi nenizáidá
tv,
1 ,

na dobé tíVání Smlouyý,

uxofičENí slrt.ouvY

Dode?td le op{áWě] od Silrauýr? odst@plt

v pfilpadé podstab:ého porušeni

gdmích poinnmť

Zák@nika, kieíYfi se rozmize]m<Ýla:

Ěodteffi Zákelika se ZEdffiím datiry .& §ínlouvy {zejm. aidci]y a Wúcitrnni €ny e]lekřiffy
a/net}o dyíju. úí,aku z ptodisí, §ídúWípol*ily)" kítrétťÝá i přes pl'wnm upomink§ Dodealele,
a to po dotfi dd§ frež 2 §dny od doručen í piwá
uprynínky.
t ) opakwané prodlsí záken ika § úhřade dateb dle srnlouvy po dobu dei§ než 2 n;dny. piióemž a
opak§tré pfodl€ni § pďažUjí píipady, kdy dojde k prsdlení aispoň s úhradou dvou dateb po
dobu delši než 2 §dny v obdotn 1 2 kar€ndámich mffiicú po sobé ldoucích :
cJ porušWán] pWinns{i zákazfiika stano§ých zejména v Pránich předpissh, ŘádU PDS, PPDS,
a)

s

dohodty, že úlT ada cg4/ €lektijfiy a/nei]o d\rre tn]d€ í€aiizryána famru
actwatdných mésí&richzá|,otr. které jsu dáné vždy do 1O, dne danéiro ]kdendářniho tré§ice pod'na€ má§ícffi, Y něrnž b}dy aháieny dodáťry d€ktrilny a/nebo dynu. Sýsy s fiohou
sfrany

odEcod!éni fe]dffi@, le) dd§ důJeáé sk{§e§]&st fožlodné pío posuenj reldamace {f) mačení
íeklffiUjícihúúóa§taika a,]eho podpis nebo podpis opráWénáo Zi6t!!tcar 7
V pňpadě $odtení s plněnim pměžitéhoZl€zku dle Smlouyy je zákeník povinen aplalit úrok z
prodleni W slednanó Bi§i o,o5 ",i" z dlužné óástky a každý den prodlení. Doda€teI je dále opřáWěn
kd}4(olivv prúběhu píod'eníZákanika s úhradoU klerékoliv p|atby dle této smloUW ízejména platby na
ákladě zúčtovaciíaktury či platby zálohy) opakované zasilat Zákanikryi Upominky s \aiAou k
dodatečnémuSplněni dluhu Ve lhútě tam Určené,avšak ne kíaišínež 1o dnú ode dne odeslání
upominky, Dodavatel je V této souvislosti opráVněn opakovaně Uplatnit po Zákunikovi z důVodu jeho
prodleni s úhradou plateb lvedených V předchozi Větě nárok na úhradu nákladů spojených
suplatněnim pohledáVky formou Upominky, a to Vpaušálni Wši 2o0,- Kč za každou upomínku;
splatnost téchto nákladů se stanovuje na 14 dnů po Vy§tavení faktury na úhradu těchto nákladů.
FaktUíU Dodavatel odešle Zákenikovi do 5 dnů od lystaveni přičemž tak může Učinit současně s

přislušných Přďnich předpi§ú mohla Dodďaleli vzniknot:t. Odpovědnost Zákzníka dle tohoto

ywda_
]

] 6., Rgklaroce msi .ot§aheaí Mo náežjlosi: {a) ódo re]damwané fakiury Yč. Yďjabilního
§yrni]ďu, íb} idtrtifiktr€
oŘ' p{s&edfrďýjtr kdu
u dettiny nelro Elc u ď}ír!. 1c} d§0
=AN
plynoméfu a §te d]s]máu. íes. óí§0 deksffiěru a slav dektíměru ke dn podánj í€klamace. {d)

1B. Zákunik, kieď Uplalní o§obozeni od daně a/nebo poplatků účtovaných dle Píávnich předpisú.
odpovidá za spráWost a úplnost infomaci a dokladú předaných Dodavateli, na základě Kerych tento
nárok na osvobozeni od daně nebo poplatku UplatňUie. V případě nesprávnosli či neúplnosti těchto
iníormac' a dokladú odpovidá zákffiik Dodďateli za jakoukoliv škodu, kteíá by porušenim

případě, že Zákunik nemá sjednánu cenu dle Ceniku, je Dodavatel opráWěn při zméně
distribučni saby či pásma přepočtené roóní spotřeby Upravit cenu tak, aby cenová pozlce Zákenika
Zůslala V zásadě Zachována, pňčemžcenovou pozici zákďníka se rozumi poměr mezi sjednanou
pewou cfiou ve Smlowě a cenou elektfiny a/nebo pllnu. klerá je na íelevantním třhu při Obdobných
dodacich a platebních podminkách v dot é uzaťení§mlor*y b éžnáa obl,yk|ála- v pňpadě. že dojd€ ke méné yjÉe regulovaých plateb zej$éna v dúsiedku aén práwjch
předp]§] eebo ffiov}ich předpisů ERÚ awuji s ob' sínllwj skeíy ]i akceptoyá b€z nuif,osti
uzafení dodať<u ke Smlogyě- Zrnéna regllesýó plá€b Je udnňá d!ffi nabyti úóinno$! Fráwiho
píe.dpjH. mo9ého piedpisu ERÚ nebo j ného aktu vďejné §pťávy, ktgý měnu felulovan}ah $aíe.b
]

d]Sřibu6e el€kťjffy nebo p}rŤru 8effij. Dodďád je povlns V@oiádat rgzdil vplaibách Zinaníya
4úŇirený nesp:ivným qfl]čiryán,im n€bs trĚtrlm Dodá€k d€ktňny net}o dW!, a to do 30
káendámích dnů mle dne doruóení reldarce Dod,ffiatdi. le{] fe§amse @§ouzsa jako opráměná
s možťyn prcriiuťoim d|e ptedchei,vě§ pli rddmmi ,vyúčtcťm i djstffb,uG dektfiny nebo dflrú-

upomínkoU.

zmén ceníku,
9.

Dodavate| Ooúnen prošetřit co nejíychleji a neipozděii Ve lhůtě 15 kalendářnich dnů od doručení
včasné a řádné íeklamace zaslat Zákeníkovi pisemllé výřzeni íeklamace Zákenika, přičemž spočiváli důVod řek|ffiace Wúčtoyánídodá\*y elektiiny nebo ptyrru ve ulótování disťibuce elektřiny nebo
pbm! a DodMte| € Ihúiě 15 ka|endainích dfiú od doručeni včasnéa iádná reldamace reklffiuje
ryu&ryání disťibuce eleldříny nebo sy,:U, lhúta pro !Éi4ni po dobu !ryiizryánj íeklamace Vylčtďáni

dohodiwt na jiné četnosli a slatnm§ zdoh- výši záob sděli Dodffitd ák@ikwi zpíeidla v
pisemném .@pis! žáoh, piióerrÉ Dodavate! je opráWén jednosťanně siši a čeřlost Záoh s ohledem
ne velikGt odbál a Vyýoj cs élekťiny a/nebo ptynu. zejména Y íámci řoď]iho vyučtoÝáni 7,áoh.

PDE nebo Smlouvé o připojení, kteřé pGškozuje přáva Dodavatele nebo opráWěné zámy
Dodryatei€ {např. ztežováni či maeni řádného měřeni odebrané elekťiny a/nebo pIynu nebo

měnit,
12, Dodavatel bude zaplacené Záohy vyúčtovávat nejméně ]ednou za 12 měsicú - po skončeni
fakfuračního obdobi, pňčemžskončeni fakturačniho obdobi nastáVá provedenim odečtu odebrané
elektřiny a/nebo plWU ze strany PDS, Zákanik bere na Vědomi, že Dodavatel může provéď
Wúótováni Záloh pouze na Základě podkladú o odečtu a přislušné fakturace ze strany PDS, Dodavatel
neni Vprodleni, pokud VWčtoVání provede Ve lhůté15 dnů od doručeni podkiadů kyyúčtovánize
§trany PDS. Zaplacené zálohy budou odečteny V Zúčtovacífaktuře arozdil mezi Uhreenými zálohami
a skulečnou cenou Zákaznik (V připadé nedoplatku) či Dodavatel (v připadě přeplatku) Uhradi Ve
prospěch druhé Strany na základě Dodavatelem Vystavené zúčtovaci faktury V terminu splatnosti, kter\i
činí1 4 dnů od data Vystavení faktury, není.li dohodnuto jinak, Dodeatel je povinen přislušné íakiury
u/pravit nejpozději do 5 dnú od Wstaveni. Faktura {daňow doklad) bude obsahovat náležitosti
Stanovené PřáVnimi předpisy, Dodavatel je opráVnén Wstavii fakturu pomoci prosťedkťl hromadného
zpracováni - v takovém připadé nemusí íaktura obsahovat ani podpis. ani reítko Dodavatele.
provádět úhrady V teminech a způsobem stanoveným Ve smlouvě, resp.
] 3, obě střďy se zavďUji
stanoveBýn Dodavatelem pod|e SmloUVy, Závaek Zaplaceni je splněn řádně a včas připsáním celé

řádněho průběhU a způsobu odběru elektřiny a/nebo plynu),
d) porušeni kteréhokoliv ze závzků Zákanika Stanovených V ól,

ll. odst. 5 Podminek, tedy

(])

záVaku

zákenika nemít po dobu od Zahájení dodáVek elektřiny a/nebo plynu do doby řádného Ukončení
(zániku) SmloUlY jiného dodavatele elektřiny a/nebo plylu do §jednaného oM, a odebiral po
UVedenou dobu Ve sjednaném oM e|ektřinu a/nebo plyn dle Smlouvy uj4učně od Dodavatele nebo

záveku neučinji po podp]su té10 Smlouw bez ]ejiho řádného Ukončeni žádné jednáni, které by
Umožnilo jinémU dodavateli plynu a/nebo elektřiny dodáVat do sjednaného o|\l e|ektřin! a/nebo
pIyn před řádným ukončenim jeho smlUvniho záv&ku s Dodavatelem dle Smlouvy,
e) kdyl bude prokžáno, že iníormace či prohlášeni, které Zákenik Učinil při podpisu Smlouvy, je v
podsta,tném ohledu nepravdiVó či zavádějici, přičemž iakovéto zjištění má nebo můžemil podstatný
(ii)

vliv na

uzaťeni a tryáni Smloul1/.

zákuník je opráWěn od Smlouly odstoupit V připadé podšatného porušení smluvnich povinnosti
Ze slímy Dodavatele, hleaýr,n se íozumi zejmena:
2,

částky na bankovni úóet Dodavatele nejp@dóji v teíminu spjatno§ti. Pňpadnďi den splánosii
lpod€dní den lhúty} na sobotu, neděli nebo sátek, ie dnem §platnostj {podedním dnffi lhúiy) neibliže
nádedujicí pBcffii d*- V pňpadě sjedránr'tezhotryGŤljch piat€b ve prmpéci tffkwlho úótU
Doda€iel€
{úóet ie ffiden re Sm|oUVé nebo piffině sdels Zirkalkryi) je Zákffi& poúnff ajjs$'l
Mačsí dat€b Wjabjiňím §}ř§i}dffi §lanffin]m a §rďy Dodďale{e- V piqatjé p(o€deni datlry
pod nespráutim wraixinjm qmbolm bude dluh Zák@nika. k jehož u§pukoj§i@ íakwáto §atba
mtŤwjma, pMžOĚú a *krěry až dnffi, kďy Zákmík a&rj§i prcwdmi a lcd datlry, {edaž€
MMt€{ pIo€de z§sčitri v W|adu s PráWími piedpisy] do i€to dot y s použije ,usarrení ,ods117 tohoto dánku Podminek. sdtlMi §rďry s doh§dl},. že pokud Zákaajk pfwd€ dátt}u DodMtdi
pod Uícibim variabilaim §}Ťnbdffi a y;,§€ této íja&y bude p{evýšwat s§latnN pctdedálkú Dodďa,tde
Wói Zákmikryi. př]lejíž úhmdě má Zákm& použŤýat deý vďiab]lni syínbd, js D8da€td opřáWá
Zapodst platbu na úhradu j]stn svých dašich pohledďekwči Zákmikovi. včetnépohledá€k dosd
nsplatných. a 10 vpořadi dle jeijch splatnosti. V piipadé plati]Y ]nkasem z tlčfu Zákaika tsto
souhlasi s tím. aby bý Dodavatel opráměn w!čtovanou částku inkasowl kdykoliv po V!6taveni fakury
nebo po §platnosti Zá]ohy. Pokud inkasni plalba z důvodu na stíaně Zákenika či peněžniho ústaw
neprobéhne. neni tim dotóena Zákznikova povinno§t Uhradit přis|Ušnou platbu Ve stanoveném
termínu. Ustanoveni posledni Věty platí obdobně pro plaiby prostřednictvim SlPo; pro platby S|Po
součas§ě plati, že budou provedeny Vždy do konce daného kalendářniho měsice bez ohledu na
Ujednání o splatnosti záoh a zúčtovacich faktur dle předchozích odslavců tohoto článku Podminek.
1a, Dodavatel rekiamaci Zákanika prošetň Ve ]hůtě třicet (3o) dni ode dne, kdy reklamaci obdžel, a
Wsledek šetřeni oznámi 7ákanikou. nestanoví-li Mo Podminky nebo Právni předpis lhůtu j nou- Byla-li
reklamace oprávněná, bude provedeno Wpoiádáni nejpozději do třiceti (3o) dní od oznámeni
Vysledku reklamace, nestanoví-li Mo Podmínhý nebo Právni předpi§ lhůtu jinou. Zákunik je opráVněn
Up|atnit U Dodavatele rek|amaci spráVnosti fakturace nejpozději do třiceti (3p) dnů od wstaveni
Wúčtováni (íaktury), V nížse reklamovaná skutečnost Wsk},tla, jinak se má za to, že údaje uvedené
Dodavale|em ve Vyúčtování (íakiuře} ]sou VůčZák&nikovi spráVné. {lplatnéni reklamace r]emá
odk|adný účinekVúói splnéni povinnosti Uhradil Wúctovanou cenu a nemá Vliv na béh Ihťi,ý plo
splatnost Wúčtování_ani na sp|atflosl předepsaflých záoh- K reklaBacim. uplatňowýr, resp,
doplňoGným pozdějj není DodaEtel pounen přjhližei] 5. Reklmace !ryúótoyáni dodávky dekťiny nebo piynu nebo na nawácení zaplacených piedatkú je

a) bezdúvodné

přeíušeni n€bo omezsi dodávek e|ektřjny a,lnebo pt}nu, ke kleřgnu dojde v íozpoíu

s ujedf,ánim; Smiouly,
b}

píodleni

* a$amim

platbY di€

téio smlqrvy {zejmála úhcda přeplatku

a

elel{tiinu a/nebo

Wik€ho na Z,ikjladó vlt]člryiáni} pdes §smno§ §í]mink! Zirkffiika, 3 to po dobu del§ než
'
2 §;dnyod ofo,drželiipíwá upmínky.
3,v pňpadó, ž€ brda smloffi Uaý§na § zá(enjkffi vpe#!€ni §pcť€il,itele € s]ydu oz
d:ismmim zeů§obm n€bo mimc obofiodní Frmtsy Dcdaíďde, j]e Zá]@]xk opíámff cd smlo$ry
M§lftpit b€ redmi důwdu a lrcz ij€kélkd,N Sank€ W lhútédo 14 dnú e! dne uueisj sfirout{ý.
p]}m .

Lhúta k U§L#]ěni pŤává na od§tepm]i s po6žu]e 4 zaówtr@, pokud Zákamjk vpo§iawni
sotie.i}iri€re vje]im píůtxhu ode§e Dodtráeli oaámeFi. že od STloU{y od§aup§]e4.V pňpadé" že by{a Sm]oUYa ueřeila s Zákmtkem vpo§tá€ni §potietjtde re m}§lu oz pii

aéně

dodawtele ,distečnl'm 4úsbffi

flet]o mimo obchodní prGtoíy Doda€iele.

ie Zákunik

opráWěn smlouw. bez ohled! na to, zda ]e Uzaýiena na dobu určjtou nebo neuróalou, Wpovědět ve
lhůtě do ]5. (palnáctého) dne po áhájeni dodávky elěktřiny a/nebo pb/nu dle Smlouw. Lhůta je
4chována, jg]i V jejlm průběhu ]ďpov&' odesláfa Dodavale|i, Výpovédni dobá óini 1 5 dnů a počiná

běžet pMim dnem měsice následujíciho po doíučeniu)povédi. Tim nejsou dolóena práva a
povinnosti zákanika a Dodavatele tyka]íci se Wpovědi Sm|oUW s]ednanó na dobU neUrčitou dIe odst,

4 tohoto článkU Podminek.
Zuiši-li Dodavatel wči Zákzníkovi cenu za dodáVku etektřiny a,/nebo plynu, nebo změni-li jiné
smluvní podmínky, )e Zákunik opráVnén do 3 mě§iců od data aýšeni ceny nebo změny jiných
smluvnich t]odmínek od smIoUW odstoupit. To neplatí, pokud Dodavatel Zákaníkovi oznámí aýšeni
ceny nebo změnu jiných sm|Uvnich podminek nejpozději třicáhi den přede dnem jejich účinnosti a
současně Zákenika poučío jelro právu na odstoupení od Smlou\y, přičemž V takovém připadé je
Zákenik opráVněn bez Uvedeni důvodu odstoupit od SmloUVy neipozději desá\i den před účinnoďi
Ceny nebo Zmďy jiných smluvnich podminek, PráVo na odstoupení od Smlou$/ podle tohoto
^ýšení
odslavce Podminek Zákenikou nevzniká v připadě z4išeni řegulo€né složky ceny, dani a poplalků, a
dáe V případě zmény jiných smluwích podminek V nezbytném řo6ahu z dúVodu zajišlěni souladu s
obecně záwnýn P.ámím predplsem.
]

5,

6- odstoupi-lj
po§k},továnim

ZÁkaiik ad smloUvy dl€ ods1, 3 tohoto článku Podmínek a Dodavalel iiž ačaÁ s
dněni na zá,ldadé vhlowé žádo§lj Zákmika redené ve Smlowé. Uhřadi Zákmík
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aF*ffi#
l

l

.

energie ze sousedství

3,::Hil :,:ffi;:xi* :ř":T5,1fI;í;,i

u

*u ooaběrate ům

l

ooowataet,

redene v předchozi vétévižuje o p{*ovin!. smiWi pQkúa Éspla&}á ve lhlJté ďo

I
l
I
|
|

rnsohaóniho řZsi Wdffiého přotr. Zákmikei nebo iď}O roi€tku; tež i vprigaďě, Jssiže V
Cmtrá*im reEistru dlužfiiků, C6tráni 8idsG ffikuci, popř. vi]né ďidm]d ó d,atébá], l{lerá ie
0 tffi že Zid@lik fla nia!ítrffiot! poirledávku
v Cn běžTě w!žiEna, iarde aeieiněna i*fffia€
*" Iíetl @be a ie ie.mé že tato sk-teónos okťolL_e net],o nůa ol-,ozl plnenl l&ail 7 tďo

sán]áhrad!škodyreBjšiprgďyšUlicf §mlffii @kUiU.

§nlouuy

vl. áVEREČNA WEDNÁN'
t orgáns súO,no dffiledú a oo7oíu nad tmy v eneíg€tcKyc,

aood,),

I

vymezil oůvod odstoupenl.

I

dorucentm Dodavatell, nejíči{i zákunik pozdějši den účinno§ti odstoupeni, odstoupeni od

I

latendařntho mésice, hteď následu]e po měsici ve kterém bylo odstoupení doručeno

I

datum

v

Smlouw

od!ffic'

te

FqU

-}4

inli óde d*e

kteíY mlmo il^e aa

domácnsti nebo Zákázníka, kiery je §žickou o§obou podnikajici, rozhoduje spúry ffiezi ákeftikem

elekiřiny nebo plynu.

Dodavateli.

souclLj k rozhodováni.

pozdějši,

4, Má4i Zákuník ziízenu daiovou schránku, pak ]sou Smluvni strany opráVněny (nikoliv vŠakpovinny)

termlnu,

opráWění přístup k tomuto Dokumentu, nestaneli se tak ani do 10 dnů ode dne dodáni Dokumentu

Ukonceni dodavek elektřinyze strany Dodavatele_
13, Je.li SmloM @vřena na dobu uróitou a Zákanik
méSíepřed ud!4rútim doby, na KďoU býa §mloM

Dokuaenty doručuji prostřednic|r'im poštowi nebo Zásilkwé přepravy, z§iláji se na posledni adr§u
díUhé SmlM; st€ny redenoú ve Smlowě Bebo zfěněnou přslušnou smlm[ slranou dle qdstf
8 tohoio čléfk!Fodminek. Uóinky dolučeni naslá€il ba ohledu na lo zďa dfíá drna zá§lku

piffiné tr@známi Dodffileli nejpozděii 3
l@řena, že lvá ffi ieiím UkončeEi daba

fome deklr@ické
úavýfa na dofJu určit@ a §eó§ně je mei š@ami dohodn!,úa uiedná€ii že nfí§to do.UóNáií iořmou lstowi Zá§lky ie možnédfÓMl
to i opako€né. Pokud ]e sffilf
pďí}a Énaa dodáÁy ďeKiiny alnebo pbmu, sEny uiednáwii, že nm,gjš paa]é cmy (dáe
zprár4y na malwm aďr§U Wedenou w Sníouvě §ebo fmots SMs Zpíávy qa tdefonni óslo ve

a

Smle^^/" Pol.ud t]Ude !Ýwá cma ryšs'' než
ýřeďabq7j@fta.iezákeikopráWmp,odLp@tp0dleď.{V.9d§t,5lPodmínek.
14. JÉ.li§řloffi Eavřena na dolxr nerdtou, ot}á st@y ii mohou piemně qF,oédél s tnmě§iční

neipeděi 30 dnů přeď zapoéáím próďOúžffiá doby

uipryědi druhé srnlMí

dor$éení ZpíáV, Urgenci a iiných §děléni, včetně ot}chodni3h sděle*i ve věci §mlouvy a jejího plnéníV
pí§emné formě nebo $ostředr}iclvim elekroniclsich pro§lředkú, zeiména elektíonické pošiy.

strané.

15. smloffi muže bý,t ukonóena pisemnou dohodou obou smlffiích §trtr16. smlouva konóí §mňi zákeníka, kter\' je íluickou o§obou, nebó ánikem práWické osoby bez

právniho

Uvedením sé emailďé adresy ve Smlouvě údéluje Zákaník souhlre stim, aby mu veŠkerá
korespondence b}la doručováffa elektronicky na tuto adre§u,
6, Zmény Cenlku nebo jiných smluvnich podminek, Vč€tné Změn Podminek oznffiu]e Dodealel
vákenikoÝi |]isemné smožností zachování pisemné formy odesláním datovo! schránkou nebo

nástupce.

v. osTATNi

uJEDNÁNí

předpisy (zejména ákonem

zpráu se pg6Žuje za
ďřanou dte odďlffie 8 tohoto ďánku Podffiinek. EmálNá net}o írá
dilučénfufrdpozděi třeťffi dftffi poré co rya oded,ána druhá sťnlMi ďíaně Vffiladu se
Sfrlowou.

emailem dle odst. 7 tohoto článku Podmínek,

č, 1o1/2ooo Sb,, o

ochraně osobnich údajú,Vplatnéf

zněni),

Dodawtele a jeho mlwním paítneíůmpodileiicim tr na pskytování plněni Dodavatele Zákerik8i,
zejména subjektům aiišťujicímobduhu zák&nika, dltrradné a úóelem pfněni wlw eýených se

nebude mít právni úči§ky.
8,

wlffiich paňnerů DodMiďe, jiffiž mohe, t\h zFťidúpnény
ftaM,amexentrgry_eeĎodMtdleipskytnezákffiíkLltéa

s při§lúš$kni PřáWimi predŇy, Semam

ebn!údaieZákaai|€,ieWeřeinĚn

ieiich zpÉcďáni, muže a} požádat Da(jMtéle o w§Ě!'ení, b) požadryá alry Dodedel

formy postačí odesiání 2 emailovó adresy Zákenika uvedené ve smlouvě a zemailové adresy

Adresy, emaiiNá a leleionická Spojeni Wed€né v Záhlaú smlouvy mohou býi měněna

úónnos dryučsim takeého Oznáme*i drúhésmimi §třffiá,
9, Hrfdná Sdďtl Dodeafele, tJ. sdďe§i ur@á vše ákankům nei}o skspině Záke}ikil,

Ods,rranii |ak$én př|íBdézžl(efik na žádst obdřži od

sepřiuplatňovánijehonárokupodíezvláštníhozákona,

2,zákenik, ktery je íyzickou osobou a žije V manželstvi, podpjsem smlouw potvEuje, že disponuie
souhlasemdrlhéhomanželakpodpisuSmlouvy,§ld4imkoupřípadů,kdysouhlasmanželanenitřeba,
Zákuník SoUčaSně potvuuje, že Všechny podklady a informace, kt€ré poskytl Dodawteli před

prohlášeni, podkladů a/nebo iníormaci, včetně připadné neplatnosti SmloUW.
3. V případě podstatného poIušení smluvních povinnosti ze sirany Zákenika, za které se povaŽuji
ze]ména případy uvedené v čl. lV, odst, 1 Podmínek, je Dodavatel opráVněn účtovatzákunikovi a
Zákenik je povinen Zap|atit Dodavateli za každý lednotlivy připad porušení smluwi pokutu, a to ve V\iŠi
1.o0o,- Kč, uzavřel-|i Zákuník Smlouvu V po§taveni spotřebilele, nebo ve r4/ši 5.ooo,- Kč V ostatnich
připadech. V připadé, že pro podstatné porušeni smluwich povinnsli Zákazníka dojde k ukončeni
dodávek dle iéto Smlouw a/nebo k odstoupeni Dodawtele od Smlouvy, naaýšUie se vÉe smluvni
pokuty o sučin qástky 40c,- Kč, uaúel.li Zákanik SmloW vpGtaveni spoťebitele, nebo Čáslky
2,ooo,_ Kč v Gtalni€h případe6b, a počiu ápočatých kale*dářnich měgcu, které zb.]mii do gsynutí
doby, na niž 1e sjednána s§}lowa, počínatre katendáinfm méscm ve kterém dašro k pod§tdúému

Doda€tele

w

Uži€telské jméno a he§lo-

nahradit dohodou Ustanovením platným, ákonn}rn a vymahátelnrm, se slejn!fi nebo alespoň
podobnim obchodnim a práwím smyslem,

1], SmluvnístranyVyslovněvylučujiaplikaciusianovení§l978odst,2oZ.

']2, SmloUVanabwáplatnostiaúčinnostidnempodpisuoběmaSmluvnimistranami,

jakoukoliv smIoUVoU UZaVřenoU před 4,1 ,2o1 6 nejsou těmito Podminkami dotČeny a nemění Se.
V Děčíně dne 4. 12. 2a15

HyBek sagan,
před*da před§teen§tva

ARMÉX ENERGY, a, s.

ARítdEx ENERGy, a.š. ] www.ařméxeiéígy.cž
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