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"oBcHoDNíK"
obchodnííiíma:ČÉzEsco, a.s,
sídlo: Praha, D)hová'l444/2, PsČ 140 oo,
lčo: oesgzaao
DlČ; czo359288o

společnos,l Zapsaná V obchodním rejstřiku Městským soudem v Praze, oddíl B, Vložka 20240
,]
licénce na obchod s 6leldřinou: 41533688

registíace oTE: 32029
bankovní spojení: Komerčníbanka, a.s,, čísloúčtu/kód banky| 555024701o0
zastoupená: Andrea Kolářská, manažer prodeje
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obchodní íirma/název: obec staré Krřečany
byd|iště/sídlo: staré Křeóany 38, 407 61 staré Křečany

tčo: oozolosg

DlČ: cZ00261653
bankovní spojení: Komerčníbanka, a.s., čísloúčtu/kód bankY 8727431/o1oo
zastoupeny'jednající za zákaznika| František [,4oRAVEc, starosta
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Idále jen "zákaznik"l
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l.
1,
2.

PŘEDMĚT sMLoUvY

smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny je uzavřena podle ust. § 50, odst, 2 zák. č.458/2ooo sb,,
Eneígetický Zákon idále jen ,,Ez"] a zákona č. 89/2012 obéanský zákoník, V platném znění ldále jen ,,oZ"],
V režimu přenesení odpovědno§i za odchylku na obchodníka [dále jen ,,smlouva"], Zákaznik vyslovuje
souhlas, aby obchodnít( sjednal s přislušným provozovatelem distribučnísoustavy ídále jen "PDs"] smlouvu
o distribuci eleKňny do odb,érného místa Zákazníka ldále jen ,,oM-].

Předmětem Smlouvy ie závazek obchodníka dodávat Zákazníkovi elektřinu v napětové hladině NN
ve sjednaném množsM a v,ýkonu a přelzít odpovědnost za odchylku Za zákaznika ldále jen ,,dodáVka
elektřiny"] a zajistit přenos, di§tribuci a systémové služby ldále jen ,distribuce elektřiny"] do oN,4 a ZáVazek
zákazníka odebrat V oM Sjednané množství eleKřiny podle §miouvy a Uhradit obchodníkovi řádně a včas

4.

dohodnutou platbU za dodáVku eleldřiny a regulovanou cenU za distribuci eleidřiny,
DodáVka a odběr eleKňny a distribuce eleldřiny se UskutečňUji z distribuční sitě příslušného PDs V souladu
Se "smlouvou o připoiení", kterou Zákažník uzavřel s PDs a V souladu s "Píavidly provozování distribuční
soustavy' ldále jen ,,PPDS"] a ,,Podmínkami distribuca eleldřiny" ldále jen ,,PDE"}, Vydanými příslušnýmPDS.
Podmínky dodáVky e|eldřiny a dalšíVzájemná práVa a povlnnosti Účastniků smlouvy jsou uvedena
Ve Všeobecných obchodních podmínkách dodáVky ídále jen 'VoPD"], Vydanýmí o!,chodníkem, lderé jsou
Přílohou Smlouvy; UjednáníVe SmloUVě rnají před ustanovenírni VoPD přednost, pokud jsou s nimi v rozporu.
V případě změn VoPD se \rzájemné vztahy smluvních slran řídí VoPD platnými ke dni řešenítěchto \ráahů.

ll.
1.
2.

sPEctFlKAcE oDBĚRNÉHo MisTA
-1)
tohoto článku smlouvy uvedony
Je-li smlouva uzavřena pío více oM, jsou speciíikace podle ust. odst.
pňpojené
V
Příloze této smlouvy - ,,specifikace odběíných míst, časová a technická Specifikace plnění (1)",
Dojdeli ve smlouvě o připojení uzavřené k předmětnému oM ke změnó údaiůUvedených V tomto článku,

3.

dojde automaticky ke Změně těchto údajůiVe Smlouvě. Zákazník,

óÉz Esco, as,

U

jehož smloUW o připojeník předmětnémU
straóa

1

oM u příslušnéhoPDS došlo ke změně Uvedených údqů,je povinen hláSit tuto ZměnU obchodníkovl,
a to nejpozději do iří (3) dnů, v případě kdy lak neuóiní, nese odpovědnost Za náhíadu škody Vzniklé touio
Změnou ob,chodníkovi,
Pro případ Vyhlášení stavu noUZe V SoUladu S platnými práVními přecipisy S e zákazník zavazul)e snížitSVůj odběr
dle Whlášeného regulačního stupně. Zařazení zákazníků do regulačnich Stupňů ó,1 a č,2 provádí PDS; toto
zařazení není uvedeno Ve smlouváCh. V případě, že na oM je hodnota hlavního jističe 2004 a vyššíjezákazník
Zařazen do regulačníCh stupňů násIedovně:

Základní útjale o jednotIi\^i,ch regulačních stupnich oM zákaz|íka, jsou Uvedeny V připojené PříloZé k této
SmlouVé

- ,,speciíikac9 odběrných

mísl, čaSoVá a teohnická specifikace plnění i2)"

V případě StaVů nouze:
Fíantišek MoFAVEo, tel: 73967385,1. eí]]ail Starosta.krecany@Volny.CZ

Kontakníúdaje Zákažníka pro komunikaci

lll.
].
2.

CENA, VYÚČTovÁNÍ, zÁLoHY A PLATEBNÍ PoDMÍNKY
cena Za Silovou eleldřinu je Stanovena dle Přílohy cena.
Distribučnísazbaly odběrného/ých míSta jeljsou Uvedena,/y V připojené Příloze SrnloUW
odběrných míš,časová a technická speciíikace plnění (3)".

3,

K Výše Uvedeným cenám bude připočtena daň Z přidané hodnoty a případně dalšídaně Ve Výši platných

4,
5,

obchodník provádí VyúčtovánídodáVky elekřiny podle zásad u,yedených ve VOPD,

- "specifikace

práVních předpisů.

Pro účelyvyúčtovánídodáVky elektř]ny, Záloh a platebních a íakturačníchpodmínek se sjednáVá:
adresa pro za§íláníiaktur a dalších Podání (tzl, ,,Zasílacíadresa"): staré Křečany 38, 407 6,1 staré Křečany
forma úhrady Záloh: Přímé inkaso
forma úhrady faktur| Příméinkaso
splalnost faktur; 14, den od Wstavení dokladu
splainost Záloh; Stanovena piatebním kalendářem (rozpisem Záloh) Zasílanýn,] oi]chodníkem
počet ZálohlŤaldur Za Zúčtovaci období ] 1/1
Zvláštní íaktu račnípodmínky;
Faktury Za dodáVanou komoditu a Zálohové plány budou Zasilány eleklronicky Ve formátu *.pdí
do aplikace EsCo Portái a na email uctalna.krecany@Volny,cz. Podrnínky užitínaleznete

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

na WWW.cezeSco.cZ.

lv.

PLATNoST A UěNNosT sMLoUvY

V"

ZVLÁŠTNÍUJEDNÁNÍ

SmloUVa se UZaVírá na dobuI Určitou do 31. 12.2a23
Smiouva nab];,^/á platnosti dnem podpisU oběma smlUVnimi Stranami a účinnostidnem Zahájení dodáVky dle článku
ll, odst. 1 píSm. e) smiouvy. V připadě, že je smlouva uzavřena pro vice oM, je počátek Zahájení dodáVky uveden
V přiloze této smlou$/ ,,specifikace odběíných mísi, časová a technická Specifikace plněni (1)".
SmloUVa VstUpUje V plalnost pouze, je-li UZaVřena meZ] obchodníkem a Zákazníkem V termínu do 28,05.2021 hod]n
14:00:00. obchodník sj WhraZUje práVo odvo]at nabídkU na uzavřeni §mlouvý V době ieii platnosti, pokUd iešté
nebyla Zákazníkem přijata.

vl. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.
Účastníci Smlouvy prohlašuji, že k přijetí této smlouw přistoupili po Vzájemném, Vžném,Srozumitelnem
a Určitémprojednání, a že její obsah odpcvídá skuteónému
vůle.

3,
4.
5.

StaVU

Věci a je wrazem jejich pravé a Svobodné

SmloUVa můžeb!,t měněna nebo doplňována píssmnou íormou, pokud se Smluvní Strany nedohodnou, že
pro určitéZměny postačíielefonické, úStni nebo jiné oznárrleoí Zákaz^ika obchodníkovi. Ke Změnám Smlouw
může docházet rovněž prosiřednictvím Změn VoPD nebo ceniku obchodníka,
Ujednání smloUW Sjednaná po datu uzavření smloUVy plně nahrazují Ujednání sjednaná V předchozi smlouVé
týkajícíse předméiného OM a js.]u Učastnlky považována za zrněnu Smlouvy.
Fyzické osoby, které SmioUVU uzavíra]íjménem jednotli\lich Smluvních stían. tímlo píohlašUjí,že jsou plně
opráVněny k platnémU uzavřeni sťnlouVy,
Smlouva je 4/holovena Ve 2 stejnopjsech, po jejím podpisu každá siran a obdňí po 1 \ryhotovení,

óEz Esco,

a,š,

strana 2

Zákazník tryslovně prohlašuje a S\ym pocpisem potvrzuje, že Se seznámil S VOPD, PDE a ceníkern
obchodníka, platnými ke dni UZaVření smlouvy, rozumí jim a ZaVaZUje se jimi řídit, ]akož ] ]ejich Změnaml,
se kterymi bude seznárnen V souladu s EZ a oZ,

7.

JťIi zákaznik Spotřebitelem Ve Smys|u ustanovení oZ, tak obchodnik a ZáRaznik sjednáVají, že Zákazoík
V souladu s ustaoovel,]ím § 1823 oZ zádá, aby poskltování s|Užeb dle Smlouw bylo Zahájeno ]eště
před úp|ynUtím lhůty í]ro odstoupeni od Smlou!^/ dle tohoto č|ánku Smlouvy,
uza,/írána prostředky umožňujici komunikaci na dálku {disiančnímzpůsobem) nebo n irno
obChodni prostory ot]chodníka, je Zákazník je li Spotřebítelem, opráVněn od smloUu/ odstoupji Ve lhůiě 14 dnů

Jsli snrlouva

od Zahájení dodáVky eleldřiny.
obChodník má Za to, že SmloUVá nab\ivá pIalnosti a účinnostidnem jejího podpiSU oběma snriuvr]imi Stranami,
V případě, že smlouva musí b\1 Uveřejněna V regist!,U SmlUV podle zákona č. 34o/2o15 sb., o Zvláštních
podmínkáCh účin|ostiněkteDrch srnluv, uveřejňováni iéchio smluv a o registru SmiUV (Zákor] o registru smlUV),
Ve Znění pozděiších předpiSů, nab\'vá účinnostineidříVe dnern jeiiho uveiejnění, Pro tento případ, ]e-ii ZákaZník
povinnou Osobou die uslanovení § 2 odst. 1 zákona o reEjstru smiuv, líterá nebyla Založena Za účelern

uspoko]ování potřeb majícíchprůmys|ovou nebo obchodní povahu nebo Za účelemlyzkumu, \^ivoj€ net}o

ZkLlšebnictví, a zárove^ se na smlouvu nevztahuje žádná \,}4imka Z povinnosti k Uveřejnění podle § 3 Zákona

o

!,egistru smluv, bude smlouva uveřejněna V registru smluv. Pro účelyuveřejněni V registru smluv Smlu!nl
Strany naVZájem prohlašuji, že smloUVa obsahuje obohodnítajemsfui V ustanoveniCh smloury definU]ícíChcenu

plalebni podmínky. Zál<azník je povinen anonymizovat obchodni tajemsiví a dalšíúdale vypllvalrc
příSlušných právních předpisů. Zákazník Zašle tuio smlouvu spráVci registru SmlUV k Uveře]nen
prostřednictvrm regisiru smluv l]ez Zb},t9čného odkladu, ne]později Však do 30 dnů od uzavření Smlouivli,
přičemž je povinen v metadatech uvéřejňované smlou\ry UVést datovou schránku obchodníka (rsdsviv),
o povjnnosti Zákazaíka Uveřejnit Smlouv! V íegistru smiuv Zákažník iníormuje na emailovou adresu

a
Z

obchodníka: registrsmlUv@cezesco.cZ Ve lhůtě 14 dnů od UZaVřeni srnlouw.
Přílohy
Cena

Speciíikace odběrných míst, čascvá a technická Speciíikace plnění
Všeobecné obchodni podmínky dodávky elektřiny
Datum uzavření smlouvy:

v Praze, dne 24.

5.

2o2i

V

ZA OBCHODNiKA

ZA ZÁKAZNÍKA

čez e§co,

obec stafé Křečany

a.s.

,

Andrea Ko]ářSká, manažer prodeje

František lMoFAVEc, stárosta

Podpi§

Pódpi§

čEZ Esco, a,s,

dne

stEna 3

Pnohac€na

1.

obchodnik a zákaznik sjednáraií, že zákazaík §e zavm.lie odebťat s:tď§.ené množstvi deraňrry, prrěernž cerra
za dodávku elekťiíry se slarpví taldo:
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