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Úvodní ustanovení

Tato smlouva je smlouvou o sdruŽených sluŽbách dodáVh/ eeKř]ny uzavřenou podle lstanovenis 50 odsi' 2
zákaaa č' 45a/2aaa Sb', o podmínkách podnikánj a o \^ikonu státní spřáW V energe1ckých odvěivich

(éneřgetický zákon)' Ve znění pozdějších předpisů ldále jen
a iákona č' a9/2o12 obóanský zákoník'
''E7!)
V platném znění ldále jen ,,oZ"], V ležirnu přenesení odpovědnosii
2a odchyku na obchodnika' Zákazník
\,rys|ovlje souhlas, aby obchodník sjedna] s příslušnýJŤ provozovate eín d str]bučni soustalY ldále jen
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ísta Zákazn ika |dále jen , o|.l"].

'PDs'l

Přílohot] Smlouu/ ]sou obchodní podminL/ obchodníka s eleldřinou ldále jen
'oPoE']' Keré podrobněii
Uplavu]í Vzájemná práVa a pov]nnosti smluvních stran odchy]ná U]ednání Ve SmloUVě mají přec]nost
před ustanovenírn oPoE' Nenil] V téio Smlouvě uvedeno ]inak' majíteÍmínypouživané Ve SmloUVě \^iznam,

]<ieJ"ý ]e
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Přédmětsmlouw

Předmětem snrloLrw ]e záVazek obchodníka posb,,tnout Zákazníkovi sdružené sluŽby dodáVky elektřiny [dá]e
]en 'sdruŽené sl!žby']' iŽn' dodat sjednané mnoŽs|vís oVé e]eldř]ny a převzil odpovědnost za odchykU [dá]e
elelnřiny''] azajisit d stribuci elekřiny a systémo\^ich s užeb [dá]ejen ,,d stribuóní s]uŽby'] do oN'4
]e.
'dodáVka

Zákazník se zavazu]e odebrď sjednané množďVí e]ekiřny V oM podle podmjnek iéto sm]ouvy a Uhradt
obchodníkovi řádně a Vóas dohodnltou patbu za dodávku eekiřny a Ža distrbučníslužby' Zákaznik
se zavazuie postupovat tak' aby po celou dobu truání SmloUW neznemožn l ani neaížilobchodníkovi dodat

Ve Smlouvě sjednané mn oŽství eleldř ny do

oM

ve Snrlouvě uvedeného.
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DodáVka eleki]ny a d]slrbučnÍ s uŽby se uskltečňuje z d]střibuční sitě přis]ušného provozovatelo d]stribrrční
podle smouw o přpo]e|i' l<eroLr Zákazník Uzavře] s PDs V souadu s PraV dly
soustaly ldá]e ]en
'PDS ]
plovozováni dstr]bučni scustaly idáLe ]en ,PPDS.] a
'Podmínkamj dstřjbuce elektřiny'' Idále ]en ',PDE'']'
Vydanými přísušným PDs. ob.hodník a Zákaznik s]ednáVa]í, Že zánlk sm]ouvy o připo]eni an ]ej zmeny
!Žavřené Ínez ZákaŽníkenr a PDS nemá V V na p atnost Smloury'

specif ikace odběřného místa
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Kontakt'ríÓsoba ZákdŽnika V připadě !]/hláš-.ni regU aónich stupňů pro da|é ol!1:
Lad slav Něrrreček le: 28.1890064, ema l muk]ecanY@,m! klecanv'cz
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srnloula lzavřena !a dobu piekračljicí kaendářni rok, musí b\h VŽdy na každý dalšíkalendářní rok
s]edráno množst,/ielekJřin-V s lozdr:.njm na]ed.o| Ve lJe.dE ni mÉslle nr]lo de] ] me!L pie.j lačátkerŤ
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Ročnísjednávání objemU přáce

::i::nk s..lna s

cbcnodnikem .oini množstvi odběr! eeklřny ]deÍéroŽeplše .]o měsíčních..]rožstii

K.ŤUnikačni icrmo! pro s]ednáVá.i a upřesňován] odběrovéhotýclr) d agranru(_ů) je 7abezpečený přjstup
.a ;nl€rn€tové adrese Www.cez'cz V ap]kaci ČEZ oN_LNEi sjednání nového(]ich) ]rebo !přesněného(_ýci)
odbě|ovéhotých) dagram!(Ů] mUsí b)it Vzá]emně prokazate]ně potvzl3no' Ve Úimečných připadech
pieíUŠenjspo]enije moŽný náhladllizpůsob, a to odesáni emallem na adresu kontahníosoby plo
]ednáni

Ve Věcech smlLJvnich a soLrčasně na adresu s]]3dnane.hodnoty@cez c2'
]\4ěsíčn í lrrzen/ovaná
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kapacita lkw]V iozdě enína kalBndářniměsicé

Zákaznik mnŽe sjé.]náVat mésÍční lez_Áfuovanou kapacit! ne]pozděj]do 1o:0o hod' pos ecI|ilro pracovniho dne
v měsici na měsÍc následu]ici' a to na Žákadě pisemného (e ernron]cky zasla.ého) oznárneni obchoc]nÍkov
'
obchodnik ]e opráVněn odmítnout hodnoty měsíóni rezelované kapacry navržené zákaznÍkem, ]sou ll týo
V Íozpoí!s podminkami PDs nobo V piípadě ]eho rÓZporu s EZ a navazulicjch pÍáVnich předp sů' V tekovem
piipadě pa1í nadále s]ednané hoonoty měsični rezerýované kapaciiy. J+ SmloUVa uzavřena na dobu
překračU]Ícika]endářn í rok, postuptr]e se obdobně pod ÉLrst' č ' ]V' odst' 2)této Sm oUur'
Pro připad p ředcház€n í slavlr nouzo VyhlášenistavL] nolrze v sou adL] s plainými práVnim předpsy se Zákaznik

zavazu]e sllíŽt sVů] odběr d|e
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pi předcházenÍ stavů nouze Vc stavu nouze a odstraňováni nás]edkŮ staýr noLize LrplaVu]i
PPDS |a která s'. tímio odkaz!]e' obchodník a Zákaznik rároveň s]ednáVaji, Že ]ako opatřénl pr]Ínana p
předcházení siavů nouze Ve stavu noUze a odstlaňováni rrásedků stav! nouze bude ZákaŽnik sledovat
opatřen i př jÍmaná

a dodíŽovat pokyny
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Žáká7|ikov iLde 7a kazdou ÓdebranoLr [/Wh c eilř nyqÚčtována cena s cVó e|ektřinv d|e č] V' bez da ši
cenyza Dřipadnó ncdočelpáni nebo překrocen 5eanJÍelromnoz5T/ odbeUelenrÍ;s'm,ŽeZákaznik
b|]de mi1 za o3vi.lnost s]eo.ai hodnolu ročniho odebraného množstvi eek1řny co ne]přesněj a běn€m
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s.. L]Vních stran s Ú'něněna
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\,rylučLr]e moŽnost př]etí smluvního náVrhLr
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