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ěíslo sMLoUvY oacHoDNít(A:
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SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘlNY
zE síTíNízKÉHoNAPĚTí (NN)
Nže Uvedeného dne, měsíce a roku uzavirají ,,smlUVni strany"
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obchodni firma: ČEz Esco, a.s.
sidloI Praha, Duhavá 1444/2, PSČ 140 oo,
lčoI o3592B80
DlČ: cZ03592880

Společnosi Zapsaná V obchodnim rejstříku í\,4ěstským soudem V Praze, oddíl B, Vložka 20240
licenCe na obohod S eleldřinou: 14] 533688
reglstrace oTE; 32029
bankovní spojení; Komeíčníbánka, a.S., čislo účtulkód banky: 55502470100
ZaStoUpená| Andrea Ko|ářSká, manažer prodeje
ldále jen,,obchodník"]

A
,,zÁKAzNíK"

cbchodní f irma,/názevi obec

staé křečany

bydliště/sídlo: staré Křečany 38,407 61 staré Křečany

lčo; o0261653
DlČ: czo0261653

qň

bankovni Spojení: Komerčníbanka, a.s., číSloúčtU/kóCj bankY 8727431/a1oo
za Zákazníka: František NloRAVEc, Starosta

ZaStoUpeny'.jednajici

ldále ]en ,,Zákazník"]

l,
],

2.

3,
4.

PŘEDMĚT sMLoUvY

smlouva o sdružených Službách dodáVky eiei{třiny je uzavř€na podie Usi, § 50, odst, 2 zák. ó. 458/2ooo sb.
Energetický zákon [dále )en ,,EZ"l a zákona ť:. 89/2012 občanský zákoník, v pialném Znění ldále ]en ,,oZ"],
V režjmu přeneseni odpovědnos,t] Za odchylku na obchodníka idále jen ,,smlouva"]. Zákazník Vyslovuje
Souhlas, aby obohodník Sjednal s příslušným provozovatelem distíibučnísousta!ry ldále ien , PDs"l smlouvu
o distribuci elektřiny do ociběrného mista Zákaznika |dále jen ,,oM"],

Předmétem SmloUW je Závazek obchodníka dodáVal Záka7níkovi eleldřinu v napétovéhladině NN
Ve sjednaném množstvía r}i,konu a převzít odpoyědnost Za odchylku za Zákz§íka lciále jen .,dodáVka
elektřiny"] a Zajistit přenos distribuoi a Systómové služby ldále jen ,disiribuce eleldřiny"] do oM a ZáVaZek
Zákaznika odebrat V oNl sjednané množství elektřiny podle SmloUVy a uhradit obchodníkovi řádně a Vcas

dohodnutoU platbu Za dodáVku elektřiny a regUlovanou cenU Za distribUci elektřiny.
DodáVka a odběr eleklřiny a distribuce eleldřiny se UskutečňujíZ distribučnísítě příslušného PDS V souladU
se ,,Smlouvou o připojení", lderou Zákazník UZaVřel S PDS a V souladu S ,,Pravidly provozování distribučni
sousiavy" |clále jen ,,PPDS"] a ,.Podmínkami distribuce elektřiny" [dále jen ,,PDE"], \,ydanými přislušným PDs.

Podminky dodáVky elektřiny a dalšívzájernná práva a povinnosti Úcastnlků Smlou\,} ]SoU Uvec]ena
ve VšeobecnýCh obchodních podrnínkáCh dodáVky [dá'e jen ,,VoPD"], Vydanými obchodníkem, Kere jSoU
Přílohou SmloUVy; ujednáníve smJouvě mají před Ustanovenimi VOPD přednost, pokud jsou S nimi V rozporu.
V případě Znrěn VoPD se Vzájemné Vaahy smluvních stran řídíVoPD plalnými ke dn] řešenílěchto Vžahů.

ll. sPEctFlKAcE oDBĚRNÉHo MíSTA
1. Je-li Snrlouva uzavřena pro Více oM,
2.

V připojené Přiloze této sm|ouW

jsou speciíikace podle ust. odst. ,1)tohoto článku Smlou\ry Uvedeny

- ,,specifikace odběrných

míSt, čaSoVá a

technická SpeCifikace plnění

(,])".

Dojde-l ve smlouvě o připojeni uzavřené k předrnétnému oM ke Změně údajůUvedených V tomto článku,
dojde autořraticky ke Změně těchto údajůiVe smlouvě. Zákaznik, U jehož smlouvy o připojeni k pi-.dmětnérnu

CEZ ESCO, a.s.

OM u příslušnéhoPDS došlo ke změně uvedených údajů,1e povinen hlásit tuto zrltěnu Obchodníkovi,
a io nejpozději do tří (3) dnů, v případě kdy tak neučiní,nese odpovědnost Za náhradu škody Vzniklé touto
Zménou obchodníkoV].
Pro případ vyhlášení stavu nouze V souladu s platnými práVními předp'sy se Zákazník Zavazuje Snižit svůj odběr
dle lyhlášeného reguiačního Stupně, Zařazení ákazníkůdo regUlačníCh stupňů č.] a č,2 provádí PDS; toto
Zařazení není uvedeno Ve smlouvách- V případě. že na olv1 je hodnota hlavního jističe 200A a Vyššije Zákazník
zařazen do íegulačníchstupňů nás|edovně:

Základní údaje o jednotli\^ýCh regulačnich StUpnich oM Zákaznika, jSoU uvedeny V připo]ené Příloze k
smloUVě - ,,spec íikace odběíných rníst, časová a technická specifikace plnění (2)"

té1O

Kontaktní údaje Zák.žníka pro komunikaci V případě stavů noUZe:
Fíantišek MoRAVEc, tel: 739673851, e-mail siarosta.krecany@volny,cz

lll.
1.
2,

oENA, \ínjčToVÁNí,zÁLoHY A PLATEBNí PoDMíNKY

3.

K

4,
5,

cena Za sjlovou elektřinu je ďanovena dle Přílohy cena.
Distribučnísazb4/y odběrného/ých místa je/jsou uvedena/y
odběrných míst, časová a lechnická Specifikace plnění (3)".

v

připojené Příloze Smlouw

\^iše uvedeným cenám bude připúčiena daň Z přidané hodnoty

-

a připadně dalšídaně Ve

"Speciíikace
!^ýši platných

právních předpisů.
obchodník provádí 4/účtovánídodáVky e|eKřiny podle Zásad Uvedených Ve VOPD,
Pro účelylyúčtovánídodáVky élektřjny, žáloh a platebníCh a falduračnich podmínek Se sjednáVá:
a) adresa pro Zasílánííaldur a dalšíCh Podání {tZV. ,,ZaSílaCíadresa"): Stařé Křečany 38, 407 61 staré Křečany
b) íorma úhrady záloh: Přimé inkaso
c) íorma úhrady faKur: Přimé inkaso
d) spIalnost íaktur; 14. den od Wstavení dokladu
e) Splatnost Záioh: Sianovena platebním kalendářem (rozpisem záloh)Zasílaným obchodníkem
f) počet Záloh,/íaKur Za zúčtovaciobdobí 1 1/,1

g)
h)

ZVláštní falduračnípodmínky:

FakUry Za dodáVanou komoditu a Zálohové píány budou Zasílány elektronicky Ve íormátu *.pdí
do aplikace Esco Poňál a na email uctaína.krecany@Volny_cz. Podmínky už]tínaleznete

na WVWV,cezesco.cZ.

lV.

PLATNoST A ÚčlNNosT sMLoUvY

V.

ZVLÁŠTNÍUJEDNÁNÍ

SmloUVa se Uzavírá na dobu; Určitou do 31- 12,2024
Smlouva nabýVá plainosli dnem podpisu oběma Smluvnimi stranami a účinnost]dnem Zahájení dodávky dle článku
ll. odst. ] píSm, e) smlouvy, V případě, že je Smlouva uzavřena pro více oM, je počálek Zahájení dodáVky Uveden
V přílože této SmloUly ,,specifikace odběrných ínist, časová a technická speciílkace plnění (1)".
SmloUVa VStupuje V platnost poUZe, j+lj uzavřena mezj obchodníkem a Zákazníkem V termínU do 28.05.2021 hodin
14:00:00, obchodník si Whrazuje právo odvoiat nabídku na uZavření smlouvy V době ]ejí platnost , pokud ]eště
nebyla Zákazníkem přijaia,

vl. SPOLEČNÁ A ZÁVĚBEČNÁ USTANOVENi
1.

Účastnici Smlouvy prohlašUjí, že k přijetí této smlouvy přistoupili po Vzájemném, Váném, Srozumitelném
a určitémprojednáni, a že jP,]i obsah odpovídá skutečnému stavu VěCi a je Wrazem jejich pravé a svobodné

vůle.

Smlouva můžebýt měněna nebo doplňována písemnou lormou, pokud se smluvní strany nedohodnou, že
pro určitéZměny posiačíteleíonické, ústnínebo jiné oznámení Zákazníka obchodnikovi, Ke Změnám smlou\y
může docháZet rovněž prostřednictvím Změn VoPD nebo ceníkU obchodnika.
3.
4.
5,

U]ednání Sm|ouvy sjednaná po datu UZaVření Smlou,,,ry plně nahrazuji Ujednání sjednaná V předchozí smlouvé

ÝkajíCíSepředrnětného oM a jSoU Úcastniky povazovana za zménu SmIouvy.
Fyzické osoby, kleré smlouvu uzavírají jménem jednotli\!,ch smluvníCh stran, timto prohlašují, že jsou plně
opráVněny k platnému uzavřeni SmloUVy,
SrnjoUVa je 4/hotovena Ve 2 S,ie]nopisech, po ]ejínr podpisu každá strana obdržípo 1 \ryhotoveni.

čEZ Esco, a,s.

stíana 2

Zákazník \^islovně prohlašUje a S\^ým podpisem potvrzuje, že se seznámil s VoPD, PDE a Ceníkem
obchodníka, platnými ke dni UZaVřéní Smlou\ry, rozumi jim a Zavazuje se jimi řídit, jakož i jejich Změnaml,

se Kenými bude seznámen
7.

V

souladu s EZ a oZ.

Jeli Zákazník spoiřebitelem Ve smyslu ustanóVeni oZ, tak obchodník a zákaznik sjednávaji, že zákaznik
v souladu S ustanovením § 1823 oZ ádá, aby posMování služeb dle smlouvy bylo Zahájeno ještě
před upIynutím lhůty pro odstoupeni od smlouvy dle tohoto článku SmloUVy.

Jeli

SmloUVa užavírána prostředky umožňujicíkomunikaci na dálku (distančním způsobem) nebo mimo
obchodní přostory obchodníka, je Zákazník jeli spotřebitelem, oprávněn od smloUVy odstoupit Ve lhůtě 14 dnů
od zahájení dodávky eleldřiny.
obchodník má za to, že smlouva nab\ivá plalnostj a úóinnosti dnem jejího podpisu oběma smlUVními Stranami.
V případě, že smlouva musí býi uveřejněna V r€gi§tru smluv podle zákona č.34o/2o15 sb., o zvláštních
podminkách účinnostiněktenich smluv, uveřejňování lěchto SmlUV a o registru smluv (Zákon o registru smlUV),
ve znění pozdějších předpisú, nabývá účinnostinejdříve dnem jejího uveřejnění. Pro tento případ, je|i zákazník
povínnou osobou dle ustanovení § 2 odst, 1 zákona o registru smluv, která neLryla založena Za účeleí1
uspokojování potřeb majícíchprůmyslovou nebo obchodni povahu nebo Za účelemyýZkumu, Vyvoje nebo
Zkušebnictví,a zároveň se na smlouvu ne\ráahuje žédná wjimka z povinnosti k Uveřejnění podle § 3 Zákona
o registíu smluv, bude Smlouva uveřejněna V registru smluv. Pro účeIyuveřejněni V registru smluv smluvni
strany na\rzáiem prohlašuií, že smlouva obsahuje obchodní ta.iómstvi V Ustanoveních SmloUVy deíinujícíchcenu

platebni podmínky. zákaaník je povinen anonymizovat obchodní tajemstvi a dalšíúdaje vypllivajici
příslušných práVních předpisů. Zákazaík Zašle tuto Smlouvu spráVci registru smluv k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv béZ Zbytečného odkladu, nejpozději Však do 30 dnů od uzavření Smlou4/,
přičemžje povinen v metadatech uveřejňované smlouly UVésl datovou Schránku obchodníka (rsdsviv).
o povinnosti zákazníka uveřejnit smloUVU V registru smluv Zákazník informuje na emailovou adresu

a

z

obchodníka: r€istrsmluv@cezesco.cz

ve lhůtě '14 dnů od uzavření Smlouvy.

Přílohy

cena

specifikace odběrných míst, čaSoVá a technická Specifikace plnění
Všeobecné obchodni podmínky dodávky elektňny
Datum uzavření smlouvy:

v Praze, dne 24, 5. 2021
ZA OBCHODNÍKA

ŽA ZÁKAZNÍKA

čEz Esco, a.s.

Obec Staré Křeěany

Andrea Kolářská, manažer prodeie

František MoBAVEc, staroSta
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§tíana 3

přilďacena

1.

obchodnik a zákaznik siedná/aii, že Zákaznik se zarrazuie odebrd stanséné mnoavi deldffny, přiČemŽ cana

a dodá/o

elekffiny §6 s{anoví

PRoDUKT

AxUtlULAcE 8
PŘimoŤoP

§ikatlřAF;
VEŘEJ|,IÉ osvŘLENí

talda

ČASOVÉPÁSMO

yísoŘTARIF
NiZKÝ TABIF

VYsoKi TARIF
NlzKY TAR|F
DENNĚ oD oo:@ HoD. Do 24:00 HoD.
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