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(pro burzovní obchody se silovou elektřinou v rámci sdružených sIužeb dodávky elektřiny)

Čísloaukce: 188

Datum konání buřzovního shromáždění: 30. 9. 2015

Dodavatel (prodávaiící):

E.oN Energie, a.s.

Zaps. v:

OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,
Vložka 1390

Sídlo:

F.A.Gerstnera 2151t6,370 49 ČeskéBudějovice

lČ: 26078201
Bankovní spojení:

1

DlČ CZ260782O1

zastoupen:

9-1

7608231/0100

lng. Kateřina Tabačárová

Jméno a příjmení makléře:
Evidenční číslomakléře:

41

odběratel (kupuiící):

015

Fakultní nemocnice Brno

Begisíu ekonomických subjektů, ČSÚ

Zaps. v:
Sídlo:

Bankovní spojení:

Jihlavská 20, 625 00 Bíno
DlČ: CZ65269705
71234621/0100

Jméno a příjmení makléře:
Evidenční číslomakléře:

41

lČ:65269705

zastoupen:

lng. Veronika Labaštová

038

Popis přoduktu:

Dodávka eleklřiny v rámci sdřužených služeb dodávky
elektřiny v napětbvé hladině vysokého napětí

Počet odbě]ných míst:

4

Technické pařametry dodávky:

viz příloha závěrkového listu č. 1

Termín dodávky:

1. í . 2016

Celkové množstvídodávky:

25 773 MWh

-

31. 12. 2016

Bozdělení celkového množstvídodávkv na iednotlivé kalendářní měsíce roku 2016:
leden

2 o37

cervenec

2 465

unor

2 025

srpen

2 479

březen

2 057

zanl

2 097

duben

1 902

říien

2,149

květén

2 199

listopad

2 035

cerven

2 251

prosinec

2 o77

Jednotková kupní cena - |ednotarií (bez DPH):
Jednotková kupní cena - dvoutarif (rok): vysoký ta]if VT (bez DPH):
nízký tařií NT (bez DPH):
Jednotková kupní cena - dvoutařií (léto): vysoký tarií vT (bez DPH):
nízký tarií NT (bez DPH):
Dodávka elektřiny v rámcí ssDE v hladině vysokého napětí

833 czKlMWh
1 010

czKlMWh

695 czKlMWh
996 czKlMWh
678 czKlI!|Wh
strana

1 (celkem 7)
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Dodací podmínky
1. Dodavatel ]e povinen dodáVat sjednané množství silové e|ektřiny do odběrného místa odběratele, v rozsahu
a za podmínek uzavřeného burzovního obchodu (závěrkového listu) V kvalitě podle přislušných platných

právních předpisů, pokud tomu nebrání okolnosti vyvoIané provozovatelem distribučnísoustavy nebo
okolnosti stanovené píáVními předpisy.

2. Za sjednané množstvídodáVky siloVé elektřiny se považuje skutečně dodané a odebrané množstvíelektřiny

v odběrném místě odběratele. CeIkové množstvídodáVky silové elektřiny uVedené na závěrkovém listu
představuje předpok|ádané množstvídodáVky elektřiny.

3. DodáVka silové elektřiny se Uskutečňuje V napět'ové h|adině Vysokého napětí V sou|adu s hodnotou
rezervované kapacity a rezervovaného příkonu
4. DodáVka silové elektřiny je sp|něna přechodem eIektřiny z přísIUšnédistribučnísoustavy přes měřící
zařizení do odběrného místa odběíatele. Měření dodáVek, Včetně Vyhodnocování a předávání výsledků
měření je zajišt'ováno provozovatelem distribuční soUstavy podle příslušného platného práVního předpisu.
5, Dodavatel je povinen zajistit na Vlastní Jméno a na Vlaslní účetpro odběínémísto odběratele dopravu
elektřiny a ostatní souVisející služby a dá|e je povinen uzavřít s provozovatelem distribUčnísouslavy
jménem a na účetodběratele smlouvu o distribuci elektřiny do odběrného místa odběratele.
6. odběratel uzavřením burzovního obchodU souhlasí, aby dodavatel uzavřel s provozovatelem distribuční
soustavy smIoUVu o distribuci elektřiny do odběrného místa a dále je povinen poskytnout dodavateli k
uzavření smlouvy o distribuci elektřiny nezbytnoU součinnost. Dodavatel je opráVněn pověřit uzavřením
smlouvy o distribuci elektřiny do odběrného místa třetí osobu, avšak odpovědnost Vůčiodběrateli za

uzavření takové smlouvy nese sám.

7, Dodavatel je povinen Ve smyslu příslušnéhoplatného právního předpisu převzít záVazek odběratele
odebrat elektřinu z elektrizační soustavy a nést plnou žodpovědnost za odchylku odběralele Vztahující
se k odběrnému místu odběratele (dále ,,přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele"). Z důvodu
přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele není odběratel opráVněn mít pro dodáVku elektřiny do
odběrného místa dle burzovního obchodu (závěrkového listu) jiného nebo Více jiných dodavatelů.
8. Sjednaná dodáVka elektřiny můžebýt omezena, pokud bude píovozovatelem přenosové soustavy
nebo provozovatelem distribučnísoustavy Vyhlášen stav nouze podle příslušnýchplatných práVních
předpisů, odběrná místa s odběrem elektřiny ze zařízení distribučních soustav s napětím Vyššímnež 1
kV s hodnotou rezervovaného příkonu do ,l00 kW jsou zařazena v souladu s platnými právními předpisy
do regulačního stupně č. 2. Odběrná mísla s odběrem elektřiny ze zařízení přenosové soustavy nebo

ze zařízení disIíibučníchsoustav s napělím Vyššímnež 1 kV s hodnotou rezervovaného příkonu 1 N,,lW
a vyššíjsou zaíazena v regulačních stupních č. 3 a 5. odběrná místa s odběrem elektřiny ze zařízení
distribučních soustav s napětím od ,l kV s hodnotou rezervovaného příkonu od ,l00 kW do 1 MW jsou
zařazena v regulačních stupních č. 4 a 6, odběratel.ie povinen sledovat iníormace o Vyhlášení omezujících
regUlačních opatření V případě hrozícího nebo stáVajícího stavu nouze V elektroenergetice. Dodavatel i
odběratel jsou povinni V případě hrozícího nebo stáVajícího stavu nouze V elektroenergelice postupovat
podle přísIušnéhoplatného právního předpisu.

9. odběrateI je povinen při odběíu elektřiny dle uzavřeného burzovního obchodu (záVěrkového listu)
respektovat podmínky distribUce elektřiny příslušnéhoprovozovatele distribučnísoustavy a dále je povinen
udržovat odběrná zaiízeníve stavu, který odpovídá příslUšným technickým normám a platným práVním

předpisům,

Platební podmínkv
1. odběratel je povinen zaplatit dodavateli za dodáVku elektřiny cenu, která je lvořena:
a) cenou za silovou elektřinu,
b) cenou Za distribuci elektřiny, systémové slUžby a ostatní souVisející služby, která bude stanovena

v souladu s Všeobecně záVaznými práVními předpisy, Zejména cenovými rozhodnutími přísIušných
spráVních a regulačních orgánů.
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Jednotková kupní cena - dvoulařií (zima): vysoký tarií VT (bez DPH):
nízký tarif NT (bez DPH):

1 022 CzKl|l,lttMh
692 czKlMWh

období platnosti cenového dvoutarifu: VT: Vjz Příloha závěrkového listu č, 1

NT: ViZ Příloha ZáVěrkového listu č. 1

použitítarifů _ viz příloha závěrkového listu č. 1.

období platnosti

Období platnosli

léto: duben, květen,

zima:

červen, červenec, srpen, záři
leden, únor, březen, říjen, lislopad, prosinec

zúčtovacípodmínky
zúčtovacíobdobí:

měsíc

Splatnosi zúčtovacííaktuřy:

30 dní

Zálohy v průběhu zúčtovacíhoobdobí: měsíční

Období a způsob sjednávaní odběřových diagramů : viz Příloha závérkového listu č. 1
ostatní podmínkv:
Dodavatel bude odběrateli účtovatdodáVku na jedné sloučené íaktuře (daňovém dokladu) v listinné (papírové)
podobě s tím, Že za kaŽdé odběrné místo bude provedeno Vyúčtovánís rozepsáním jednot|ivých položek ceny
spolu s uvedením ceny ce|kem a příslušnévýše DPH v % a v Kč,
Dodavatel bude odběrateli předepisovat a účtovatzálohy najednom sloučenóm předpisu a sloučeném
daňovém dokladu o přijetí platby V listinné (papírové)podobě s tím, že celková záloha a přijatá platba bude
rozePsána na dílčízálohy za jednotlivá odběíná místa spolu s uvedením ceny ce|kem a příslušnévýše DPH v
o/" a v Kč.
Dodavatel je povinen na výslovné Vyžádání jednotliVého odběratele:

. použíVal elektronickou íakturU s následným zasláním íaktury V papírové podobě.
. namísto sloučenéfaktury použíVatíakturu na každéjednotlivé odběrné místo,

'namísto slouČenéhopředpisu záloh a sloučeného daňového dokladu o přijetí platby používat předpis záloh a
daňový doklad o přijetí platby za každéjednotlivé odběrné místo.
Dodavatel je povinen poskytnout data o odběrech a íakturaci Všech odběrných míst V e|ektronické podobě Ve
formátu .xls po skončení období dodávky centrálnímu zadavateli, Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví,
Palackého nám,4,128 0,1 Praha 2,1Č 00024341 na e-mailovou adresu JÚDr. Marce|y Rohlíkové Marcela. RohlikoVa @ mzcr,cz.

Na odběratele, jejichŽ převažujícíčinnost je Ve Zdravotnictvi. se nevztahUji jednotliVé regUlačni stUpné
podle příslušnéplatné Vyhlášky l\4inisterstva průmyslu a obchodu ČR o stavu nouze V e|ektíoeneroetice a o
obsahových náležitostech havarijního p|ánu.

odběratelje opráVněn Up|atnit u dodavatele požadavek na změnu výše Ročnírezervované kapacity (RRK)
rámci energetických předpisů.

V

odběratel je oprávněn uplatnit U dodavatele požadavek na Zajištění lvlěsíčnírezervované kapacity na
příslušný kalendářní měsíc V rámci příslušných energetických předpisů.
Dodavatel je povinen po ukonČenídodáVky poskytnoUt odběrateli bezplatně odběrový diagram (hodinový proíal
spotřeb) ve formátu ,Xls za všechna odběrná místa.
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Dodací podmínky
1. Dodavatel.ie povinen dodáVat sjednané množství silové elektřiny do odběrného místa odběrate|e, V rozsahu

a Za podmínek uzavřeného burzovního obchodu (závěrkového listu) v kvalitě podIe příslUšných platných
Právních předpisŮ, pokud tomu nebrání okoInosti vyvolané provozovatelem distribučnísousiavy nebo

okolnosti stanovené právními předpisy.
2.

Za qednané mnoŽstvÍ dodáVky siloVé elektřiny se považuje skUtečně dodané a odebrané množstvíelektřiny
v odběrném místě odběratele. Celkové množství dodávky silové elektřiny uvedené na záVěrkovém listu
představuje předpokládané množstvídodáVky elektřiny,

3. Dodávka silové elektřiny se uskutečňuje V napět'ové hladině vysokého napětí V souladu s hodnotou
rezervované kapacity a rezervovaného příkonU
4. Dodávka silové elektřiny je splněna přechodem elektřiny z příslušnédistribUčnísouslavy přes měřící
zařizenÍ do odběrného místa odběratele. Měření dodávek, Včetně Vyhodnocování a předáVání Výsledků
měření ]e zaliŠt'ováno provozovatelem distribuční soustavy podle příslušného platného právního předpisu.
5. Dodavatel je povinen zajistit na Vlastní jméno a na V|astní účetpro odběrné místo odběratele dopravu
elektřiny a ostatní souvisejícíslužby a dále je povinen uzavřít s provozovatelem distribučnísoustavy
jménem a na účetodběřatele smlouvu o distribuci elektřiny do odběrného místa odběrateIe.
6. odběratel uzavřením burzovního obchodu souhlasí, aby dodavatel uzavřel s provozovatelem distribuční
soustavy smlouVU o distribuci elektřiny do odběrného místa a dále je povinen poskytnout dodavateli k
uzavření smlouvy o distribuci elektřiny nezbytnou součinnost. Dodavatel je opiávněn pověřit uzavřením
smlouvy o distribuci eleklřiny do odběrného místa třetí osobu, avšak odpovědnost vůčiodběíateli Za

uzavřenitakové smlouvy nese sám.

7. Dodavatel je povinen ve smyslu příslušnéhoplalného právního předpisu převzíl závazek odběratele
odebrat elektřinu Z eléktrizaČnísoustavy a nést plnou Zodpovědnost za odchylkU odběíatele Vztahující
se k odběínémumístu odběratele (dá|e ,,přenesení odpovědnosti za odchylkú na dodavatele"), Z důVodu
přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele není odběratel opráV;ěn mít pro dodávku
elektřiny do
odběrného místa dle burzovního obchodu (závěrkového lislu) jiného nebo více jiných dodavalelů.
8. sjednaná dodávka elektřiny můžebýt omezena, pokud bude provozovatelem přenosové soustavy
nebo provozovatelem distribuČnísoUstavy Vyhlášen slav nouZe podle příslušných platných práVních

předpisŮ. odběrná místa s odběrem elektřiny ze zařízení distribučních soustav s napětim Vyšším
než
kV s hodnotou rezervovaného příkonu do 100 kW ]sou zařazena v souladu s platnými právnimi předpisy
do regulaČníhostuPně Č. 2. Odběrná místa s odběrem elektřiny ze zařízení pienoŠovésoustavy nebo
Ze Zařízení distribuČníchsoustav s napětím vyššímnež 1 kV s hodnotou rezervovaného příkonŮ 1 N/W
a vyŠŠÍ
1sou zařazena v regulaČníchstupních č. 3 a 5. odběrná místa s odběrem elektřiny ze zařizení
distribučních soustav s napětím od 1 kv s hodnotou rezervovaného příkonu od 10o kw d; 1N4w jsou
zaíazena v regulaČníchstupních č. 4 a 6. odběratelje povinen sledovat iníormace o vyhlášení omezujících
regulaČn'rch oPatření V případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergeiice. Dodavatel i
odběratel jsoU Povinni v případě hrozícíhonebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice postupovat
podle příslušnéhoplatného práVního předpisu.
,1

9. odběratel je povinen při odběru elektřiny dle uzavřeného burzovního obchodu (záVěrkového listu)
íespe'ktovat podmínky distribUce elektřiny příslUšnéhopřovozovateIe distribUčnísoustavy a dále je povinen
udrŽovat odběrná Z ařízení vé stavu, který odpovídá příslušným technickým normám a plátným právním
předpisům.

Platební podmínkV
1. odběrate| je povinen Zaplatjt dodavateli za dodávku elektřiny cenu, která je tvořena:

a) cenou za si|ovou elektřinu,
b) cenou za distribuci elektřiny, systémové služby a ostatní souvisejícísIužby, která bude stanovena
v souladu s VŠeobecně závaznými práVními předpisy. zejména cenovými rozhodnutími přísIušných

spráVních a regulačních orgánů.
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2. Dodávky elektřiny se účtujív zúčtovacímobdobí íakturami, které musí mít náležitosti daňových dokladŮ

podle příslušnýchprávních předpisů.

3, K účtovanéceně dodáVky elektřiny se připočítává daň z elektřiny, daň z přidané hodnoty, pop|atky a jiné
nepřímé daně stanovené v souladu s přísIušnými práVními předpisy.
4. V průběhu zúčtovacíhoobdobí hradí odběratel dodavateli Za dodáVky elektřiny pravidelné zálohy, pokud
není burzovním obchodem sjednáno jinak. Jejich výše je určena podle celkové předpokiádané pIatby
odběratele za příslušnéíakturačníobdobí Včetně daně z přidané hodnoty. Dodavatel je povinen po uzavření
burzovního obchodU (ZáVěrkového listu) Vystavit odběrateli v souladu s podmínkami uzavřeného burzovního
obchodu (závěrkového listu) platební kalendář s uVedením počtu, výše a splatnosti záloh.
5. Zálohy zaplacené odběratelem na příslUšnézúčtovaciobdobí budou dodavatelem Vypořádány Ve faktuře

za zúčtovacíobdobí, Rozdíl Ve faktuře mezi Vyúčtovanoučástkou a zap|acenými Zálohami, který je
nedoplatkem odběratele, je odběratel povinen zaplatit dodavateIi V termínu splatnosti faktury, Rozdíl ve
fakluře mezi vyúčtovanoučástkou a zaplacenými zálohami, který je přeplatkem odběratele, dodavateI vrátí
odběíateli V termínu splatnosti íaklury na bankovní účetodběratele uvedený V záVěrkovém listu s pouŽitím
Variabilního symboIU uvedeného na íaktuře. PřepIatky a nedoplatky odběíatele je dodavatel opráVněn
převádět do dalšíhozúčtovacíhoobdobí, dále je oprávněn započítalpřeplatek odběratele na úhradu Záloh V
dalším zúčtovacímobdobí, přičemž převod a započtení těchto částek je povinen Vždy oznámil odběrateli.

6, odběratel je povinen provádět Všechny p|atby bezhotovostně V tuzemské měně, pokud není burzovním
obchodem (záVěrkovým listem) sjednána jiná měna, na bankovní účetdodavalele UVedený na příslušné
íaktuře s použitímvariabilního symbolu uvedeného na faktuře. Pokud odběratel poukáže p|atbu s
nespráVným Variabilním symbolem, nebo ji poukáže na jiný bankovní účeldodavatele, než je uvedeno na
íaktuře, je dodavatel opráVněn p|albu Vrátit odběíateli jako neidentiíikovalelnou a účtovatúrok z prodlení za
opožděnéplacení od data splatnosti faktury až do obdržení spráVně poukázané platby.

7,Zaplacením p|ateb se rozumí připsání příslušnéčástky na bankovní účetdodavatele. Připadne-|i den
spIatnosti íaktury nebo zálohy na den pracovního volna nebo klidu, je dnem splatnosti nejbližšínásledující
pracovní den.

8. V případě prodlení odběratele s úhradou jakékoliV částky VypIýVajicí z uzavřeného burzovního obchodu
(ZáVěrkového |istu), je odběratel povinen uhradlt dodavate|i úrok z prodlení Ve výši 0,05 % z d|užnéČástky

Za každý den prodlení.

9. V případě, že je odběratel v prodlení s úhradou jakékoliv částky Vyplývalíci z uzavřeného burzovního
obchodu, má dodavatel práVo zaslat odběrateli písemné výzvy či upomínky k placení. odběratel je V
takovém případě povinen uhradit dodavateli náklady spojené se zasláním písemné VýZVy či upomínky k
pIacení.
10. V případě prodlení dodavate|e s úhradou 1akékoliv částky vyplÝvqící z uzavřeného burzovního obchodu
(závěrkového listu), je dodavatel povinen uhradit odběrale|i úrok Z prod|ení Ve výši 0,05 % z dlužné částky

za každý den prodlení.

Reklamace
,1.

Zjistili odběratel chyby nebo omyly při VyúčtovánídodáVky elektřiny dle uZavřeného burzovního obchodu
(závérkového listU), má práVo příslušnéVyúčtování(íakturu) u dodavatele reklamovat. Reklamace mUsi
mít písemnou íormu a ]ejí uplatnění nemá odkladný účinekna spialnost faktury, vyjma zcela zjevné chyby,
nedohodne-|i se odběrateI a dodavateI jinak.

2. Dodavalel je povinen reklamaci přezkoumat a Výsledek přezkoumání je povinen oznámit odběrateli Ve
lhůtách stanovených přísIušnými práVními předpisy.

Omezení a přerušení dodávkv
1. Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny dle burzovního

obchodu (závěrkového listu) v odběrném místě v případech neoprávněného odběru, který je deíinován
příslušnými platnými práVními předpisy.
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2. Přerušení nebo omezení dodávky elektřiny z důvodu neoprávněného odběru bude provedeno
provozovatelem distribučnísoustavy na žádost dodavatele bezprostředně po Zjišlění neopíáVněného
odběru a bude provedeno na náklady odběratele.
3. Přerušením nebo omezením dodávky elektřiny v případech neoprávněného odběřu neVZniká odběrateli
práVo na náhradu škody a ušlého Zisku na dodavateli a na provozovateli distribučnísoustavy.
4. odběratelje povinen uhřadit dodavateli náklady spojené s přerušením, obnovením nebo ukončením

dodávky elektřiny z důvodu neoprávněného odběru.

odstoupení od burzovního obchodu (závěrkového lislu}
1, Dodavalel je oprávněn odstoupit od burzovního obchodu (záVěrkového lislu) v případě:

a) podstatného porušení povinností- podmínek buízovního obchodu (závěrkového listu) odběratelem,
b) je-li déle jak 30 kalendářních dní z důvodu nečinnosti nebo neplnění povinností odběralele

přerušena dodáVka elektřiny Ze střany dodavatele nebo provozovatele distribuční soustavy z důVodu
neopráVněného odběru elektřiny,
c) je-li odběratel v úpadku nebo je mu povoleno vyrovnání.
2. Za podslatnó porušení povinností- podmínek burzovního obchodu (ZáVěrkového listu) odběratelem se

považuje zelména:
a) jeJi odběratel i přes doručení výzvy nebo upomínky k placení v prodlení se zaplacením peněžitého
zevazku vyplýv4ícího ze ZáVěrkového listu trvajícího déle než 14 kalendářních dní, zejména V prodlení
s placením záloh nebo íaktur za dodávku elektřiny, smluvních pokut, Vyúčtovánímúroku z prodlení nebo
škody, nákladů spojených s Upomínáním, zahďlenim přerušení, přerušením, Zajištěním obnovení nebo
s ukončením dodávky elektřiny.
b) poruší-li odběratel podstatně povinnosti - podmínky zvlášt' specifikované burzovnim obchodem
(záVěrkovým listem).

3, odběratel je opráVněn odstoupit od burzovního obchodu (záVěrkového lislu) V případě:
a) podstatného porušení povinností - podmínek bUrzovního obchodu (závěrkového listu) dodavatelem,
b) jé-li dodavatel v úpadku nebo je mu povoleno vyrovnání.
4. Za podstatné porušeni povinností - podmínek burzovního obchodu (záVěrkového listU) dodavatelem se

považuje Zejména:
a) bezdůvodné přerušení, omezení nebo ukončenídodáVky elektřiny dodavatelem,
b) bezdůvodné nezajištění dopravy elektřiny a souVisejících služeb ze strany dodavatele,
c) je-li dodavatel i přes doručení výzvy nebo Upomínky k placení v prodlení se zaplacením peněžitého
závazku vyplývalícího ze závěrkového listu trvajícího déle než 14 kalendářních dnů,
d) poruší-li dodavatel podstatně povinnosti - podmínky zvlášt' speciíikované burzovním obchodem
(závěrkovým listem).

5. odstoupení od burzovního obchodu (závěrkového listu) musí být provedeno písemně a je účinnédnem
doručenípísemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, nebo pozdějším dnem, který je
V oZnámení o odstoupení odstupující smlUVní stranou stanoven. odstupující smluvní stíana je povinna

oznámit odstoupení od burzovního obchodu (záVěrkového lislu) příslušnémUprovozovateli distribUční
soustavy.

komunil(ace a doručování
1. Korespondence, oznámení či jiné sdělení Učiněnémezi smluvními stranami na základě Uzavřeného
burzovního obchodu (ZáVěrkového |istu) musí mít písemnou podobu a musí být V českémjazyce (dále

,,písemnost").

2. Písemnosti se považujiza doručené:
a) osobním doručením a předáním kontaktní osobě smluVní strany, která je adíesátem,
b) pátým kalendářním dnem ode dne odeslání doporučeného dopisu na kontaktní adťesu smluVní strany,
která je adresátem, nebo dříVě.išímdnem doručení,
c) Zpětným potvrzením íaxovénebo elektronické zpráVy, která byla odeslána na kontaktní faxové čís|onebo
emailovou adresu smluvní slrany, která je adresátem.
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3. smluvní strany jsou povinny oznámit díUhésmiuvní straně jakékoliv Změny V kontaktních Údajích pro
doručování písemností. Za doručené budou považovány i písemnosti, které se vrátí odesílajícísmluvní
straně jako nedoručené v důsledku neoznámení nových kontaktních údajůsíanou, klerá je adresátem.

Kontaktní údaie:
Dodavatel: Michal Havlík. tel.: 545 142 146,724 975 914, e-mai|: michal1 .havlik@eon.cz
odběratéI: Mgr. Jan Klen, tel.:532 233 408, e-mail: K|en.Jan@ínbrno.cz

Mlčenlivost

se zavazují, že neposkytnou závérkový list jako celek ani 1eho Část (která neni
iníormace Z něho plynoucí třetí osobě bez předchoziho písemnóho soUhlasu
neveřejné
známa)
a
Veřejně
případů, kdy jim zveřejnění nebo poskytnutí třetí osobě UrČUje Přís|UŠnýPráVní
kromě
strany,
druhé smluvní
předpis.

1. Dodavatel a odběratel

2. Dodavatel a odběratel se zavazljí přijmout technická a organizační Vnitřní opatření k ochraně neveřejných
informací, zejména důvěrných informací a osobních údajů.

předcházení škodám
jsou si Vědomi,
1. Dodavatel a odběratel jsou povinni navzájem se iníormovat o Všech skutečnostech, kterých
a které by mohly vést ke škodám, a jsou povinni usilovat o odvrácení hrozících škod.
2. Dodavatel a odběratel se zpíostípovinnosti k náhradě škody za podmínek dle ust. § 2913 Zákona
č.8gl2012 Sb., občanský zákoník V platném znění, nebo Za podmínek Vyplývajících ze zákona Č. 45812000
sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích v platném znění.

o§tatní uiednání
1

smlouvou o sdružených službách dodáVky elektřiny mezi držitelem licence na obchod
(dodavatelem)
a oprávněným zákazníkem (odběratelem), uzavřenou podle zákona Č. 89/2012
s eleklřinou
platném
v
Znění, zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o Výkonu státní
Sb., občanský zákoník
V platném Znění (Energetický zákon) a příslušných souvisejících práVnich
odvětvích
spráVy V energetických
předpisů.

, Závérkový list je

2. Dodavatel a odběratel jsou povinni postupovat při plnění podmínek burzovního obchodu (závěrkového
listu) V souladU s podmínkami příslušného burzovního obchodu (záVěrkového listu), platnými pravidly

provozování distribučnísoustavy místně příslušného provozovatele distribučnísoustavy, příslušnými
právními piedpisy a technickými normami.

3. odběratel je opráVněn ukončit odběr elektřiny V odběínémmístě V případě, kdy dodavateli doloŽÍ, Že
ukončuje odběr elektřiny Z důvodu změny převodu Vlastnických práV k odběrnému místu nebo z dŮvodu
íyzickéllkvidace odběíného místa (živelná pohroma, demolice). V takovém případě je dodavatel povinen
ukončit dodáVku élektřiny do odběrného místa nejpozději do 30 kalendářních dnŮ ode dne oznámeni

odběratele o ukončeníodběru elektřiny z výše uvedených důvodů.

4. Doáavatel a odběrate| jsou se souhlasem burzy oprávněni ukončit plnění burzovního obchodu (záVěíkového
Iistu) rovněž vzájemnou písemnou dohodou.
5. Uzavřením burzovního obchodu (ZáVěrkového listu) se ke dni zahájení sjednané dodáVky elektřiny do
odběrného místa rUšíVšechny smlUVní Vztahy souvisejícís dodávkou elektřiny do tohoto odběrného místa,
které byly uzavřeny mezi dodavatelem a odběíatelem nebo jejich právními předchŮdci před UZaVřenim
burzovního obchodu.
6. pokud by se jakékoliv ustanovení závěrkového listu dostalo do íozporu s platným právním řádem
česxérópuoiixy ói mezinárodní smlouvou. kterou je Česká republika Vázána. bude takovéto uslanovení
automaticky považováno Za neplatné a bude postupováno dle aktuální práVní úpravy, Tato skuteČnost nemá
VliV na platnost a účinnostostatních uslanovení ZáVěrkového listu.
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7. Dodavatel a odběratel jsou povinni Vynaložit Veškeré úsilík tomu, aby byly případné spory VyplýVa.iicí
z burzovního obchodu (záVěrkového listu) urovnány smírnou ceslou, k tomuto vyvinou vzájemnou

součinnost.

Bozhodčídoložka:

Všechny spory Vznikajícíz této smlouvy a v souvislosti s ní, ktérése nepodaří odstranit jednáním mezi
stíanami, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Českomoravskékomoditní burze
Kladno podle jeho Řádu jedním nebo Více rozhodci.
V Kladně dne 30.9.2015

7rlkrr!__|
za dodavatele
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lng. Simona Wildová
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