Záv rkový list . EL2012071024
(pro burzovní obchody se silovou elekt inou v rámci sdružených služeb dodávky elekt iny)
íslo aukce:

6.

Datum konání burzovního shromážd ní: 10. ervence 2012

Dodavatel (prodávající):
Obchodní firma:
Zaps. v:
Sídlo:
I : 25458302
Bankovní spojení:
Zastoupena:
Jméno a p íjmení maklé e:
Eviden ní íslo maklé e:

Odb ratel (kupující):
Obchodní firma:
Zaps. v:
Sídlo:
I : 00179906
Bankovní spojení:
Zastoupena:
Jméno a p íjmení maklé e:
Eviden ní íslo maklé e:

CENTROPOL ENERGY, a.s.
OR Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1457
Vaní kova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem
DI : CZ25458302
27000297/0100
Ing. Vratislav Kaválek
41037

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Registru ekonomických subjekt , SÚ
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
DI : CZ00179906
2651552/0800
Ing. Petr Havelka
41013

Popis produktu:

Dodávka elekt iny v rámci sdružených služeb dodávky
elekt iny v nap ové hladin nízkého nap tí

Po et odb rných míst:

13

Termín dodávky:

01. 01. 2013 – 31. 12. 2013

Celkové množství dodávky:

348 MWh

Distribu ní sazba
C01d, C02d, C03d
C25d, C26d

Technické parametry dodávky:

Jednotková cena (bez DPH)
CZK/MWh
Nízký tarif
Vysoký tarif
1 302
924
1 471

viz P íloha záv rkového listu . 1.

Zú tovací podmínky
Zú tovací období:

rok

Splatnost zú tovací faktury:

30 dní

Signature Not
Verified

Zálohy v pr b hu zú tovacího období:

Digitally signed
by Kateina
Plocová
Date: 2013.01.11
10:31:20 +01:00
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Ostatní podmínky:
Dodavatel bude odb rateli ú tovat dodávku elekt iny na jedné slou ené faktu e (da ovém dokladu) s tím,
že za každé odb rné místo bude provedeno vyú tování s rozepsáním jednotlivých položek ceny spolu
s uvedením ceny celkem a p íslušné výše DPH v % a v K .
Dodavatel bude odb rateli p edepisovat a ú tovat zálohy na jednom slou eném p edpisu a slou eném
da ovém dokladu o p ijetí platby s tím, že celková záloha a p ijatá platba bude rozepsána na díl í zálohy
za jednotlivá odb rná místa spolu s uvedením ceny celkem a p íslušné výše DPH v % a v K .
Dodavatel je povinen na vyžádání jednotlivého odb ratele používat:
a) klasickou fakturu (papírová podoba)
b) elektronickou fakturu s následným zasláním faktury v papírové podob
c) namísto slou ené faktury fakturu na každé jednotlivé odb rné místo
d) namísto slou eného p edpisu záloh a slou eného da ového dokladu o p ijetí platby p edpis záloh
a da ový doklad o p ijetí platby za každé jednotlivé odb rné místo

Na odb ratele se nevztahují jednotlivé regula ní stupn podle p íslušné platné vyhlášky Ministerstva
pr myslu a obchodu R o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního
plánu.

Dodací podmínky
1. Dodavatel je povinen dodávat sjednané množství silové elekt iny do odb rného místa odb ratele,
v rozsahu a za podmínek uzav eného burzovního obchodu (záv rkového listu) v kvalit podle p íslušných platných právních p edpis , pokud tomu nebrání okolnosti vyvolané provozovatelem distribu ní soustavy nebo okolnosti stanovené právními p edpisy.
2. Za sjednané množství dodávky silové elekt iny se považuje skute n dodané a odebrané množství
elekt iny v odb rném míst odb ratele. Celkové množství dodávky silové elekt iny uvedené na záv rkovém listu p edstavuje p edpokládané množství dodávky elekt iny.
3. Dodávka silové elekt iny se uskute uje v nap ové hladin nízkého nap tí v souladu s hodnotou
hlavního jisti e p ed m ícím za ízením.
4. Dodávka silové elekt iny je spln na p echodem elekt iny z p íslušné distribu ní soustavy p es m ící
za ízení do odb rného místa odb ratele. M ení dodávek, v etn vyhodnocování a p edávání výsledk m ení je zajiš ováno provozovatelem distribu ní soustavy podle p íslušného platného právního p edpisu.
5. Dodavatel je povinen zajistit na vlastní jméno a na vlastní ú et pro odb rné místo odb ratele dopravu
elekt iny a ostatní související služby a dále je povinen uzav ít s provozovatelem distribu ní soustavy
jménem a na ú et odb ratele smlouvu o distribuci elekt iny do odb rného místa odb ratele.
6. Odb ratel uzav ením burzovního obchodu souhlasí, aby dodavatel uzav el s provozovatelem distribu ní soustavy smlouvu o distribuci elekt iny do odb rného místa a dále je povinen poskytnout dodavateli k uzav ení smlouvy o distribuci elekt iny nezbytnou sou innost. Dodavatel je oprávn n pov it
uzav ením smlouvy o distribuci elekt iny do odb rného místa t etí osobu, avšak odpov dnost v i
odb rateli za uzav ení takové smlouvy nese sám.
7. Dodavatel je povinen ve smyslu p íslušného platného právního p edpisu p evzít závazek odb ratele
odebrat elekt inu z elektriza ní soustavy a nést plnou zodpov dnost za odchylku odb ratele vztahující se k odb rnému místu odb ratele (dále „p enesení odpov dnosti za odchylku na dodavatele“).
Z d vodu p enesení odpov dnosti za odchylku na dodavatele není odb ratel oprávn n mít pro dodávku elekt iny do odb rného místa dle burzovního obchodu (záv rkového listu) jiného nebo více jiných dodavatel .
8. Sjednaná dodávka elekt iny m že být omezena, pokud bude provozovatelem p enosové soustavy
nebo provozovatelem distribu ní soustavy vyhlášen stav nouze podle p íslušných platných právních
p edpis . Odb rná místa s odb rem elekt iny ze za ízení distribu ních soustav s nap tím do 1 kV
s hodnotou jisti e nižší než 200 A jsou za azena v souladu s platnými právními p edpisy do regula ního stupn . 2. Odb rná místa s odb rem elekt iny ze za ízení distribu ních soustav s nap tím do
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1 kV s hodnotou jisti e p ed elektrom rem 200 A a vyšší jsou za azena v regula ních stupních
. 4 a 6. Odb ratel je povinen sledovat informace o vyhlášení omezujících regula ních opat ení
v p ípad hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice. Dodavatel i odb ratel jsou povinni v p ípad hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice postupovat podle p íslušného platného právního p edpisu.
9. Odb ratel je povinen p i odb ru elekt iny dle uzav eného burzovního obchodu (záv rkového listu)
respektovat podmínky distribuce elekt iny p íslušného provozovatele distribu ní soustavy a dále je
povinen udržovat odb rná za ízení ve stavu, který odpovídá p íslušným technickým normám a platným právním p edpis m.

Platební podmínky
1. Odb ratel je povinen zaplatit dodavateli za dodávku elekt iny cenu, která je tvo ena:
a) cenou za silovou elekt inu,
b) cenou za distribuci elekt iny, systémové služby a ostatní související služby, která bude stanovena
v souladu s všeobecn závaznými právními p edpisy, zejména cenovými rozhodnutími p íslušných správních a regula ních orgán .
2. Dodávky elekt iny se ú tují v zú tovacím období fakturami, které musí mít náležitosti da ových doklad podle p íslušných právních p edpis .
3. K ú tované cen dodávky elekt iny se p ipo ítává da z elekt iny, da z p idané hodnoty, poplatky
a jiné nep ímé dan stanovené v souladu s p íslušnými právními p edpisy.
4. V pr b hu zú tovacího období hradí odb ratel dodavateli za dodávky elekt iny pravidelné zálohy,
pokud není burzovním obchodem sjednáno jinak. Jejich výše je ur ena podle celkové p edpokládané
platby odb ratele za p íslušné faktura ní období v etn dan z p idané hodnoty. Dodavatel je povinen po uzav ení burzovního obchodu (záv rkového listu) vystavit odb rateli v souladu s podmínkami
uzav eného burzovního obchodu (záv rkového listu) platební kalendá s uvedením po tu, výše
a splatnosti záloh.
5. Zálohy zaplacené odb ratelem na p íslušné zú tovací období budou dodavatelem vypo ádány ve
faktu e za zú tovací období. Rozdíl ve faktu e mezi vyú tovanou ástkou a zaplacenými zálohami,
který je nedoplatkem odb ratele, je odb ratel povinen zaplatit dodavateli v termínu splatnosti faktury.
Rozdíl ve faktu e mezi vyú tovanou ástkou a zaplacenými zálohami, který je p eplatkem odb ratele,
dodavatel vrátí odb rateli v termínu splatnosti faktury na bankovní ú et odb ratele uvedený v záv rkovém listu s použitím variabilního symbolu uvedeného na faktu e. P eplatky a nedoplatky odb ratele
je dodavatel oprávn n p evád t do dalšího zú tovacího období, dále je oprávn n zapo ítat p eplatek
odb ratele na úhradu záloh v dalším zú tovacím období, p i emž p evod a zapo tení t chto ástek je
povinen vždy oznámit odb rateli.
6. Odb ratel je povinen provád t všechny platby bezhotovostn v tuzemské m n , pokud není burzovním obchodem (záv rkovým listem) sjednána jiná m na, na bankovní ú et dodavatele uvedený
na p íslušné faktu e s použitím variabilního symbolu uvedeného na faktu e. Pokud odb ratel poukáže
platbu s nesprávným variabilním symbolem, nebo ji poukáže na jiný bankovní ú et dodavatele, než je
uvedeno na faktu e, je dodavatel oprávn n platbu vrátit odb rateli jako neidentifikovatelnou a ú tovat
úrok z prodlení za opožd né placení od data splatnosti faktury až do obdržení správn poukázané
platby.
7. Zaplacením plateb se rozumí p ipsání p íslušné ástky na bankovní ú et dodavatele. P ipadne-li den
splatnosti faktury nebo zálohy na den pracovního volna nebo klidu, je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.
8. V p ípad prodlení odb ratele s úhradou jakékoliv ástky vyplývající z uzav eného burzovního obchodu (záv rkového listu), je odb ratel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 %
z dlužné ástky za každý den prodlení.
9. V p ípad , že je odb ratel v prodlení s úhradou jakékoliv ástky vyplývající z uzav eného burzovního
obchodu, má dodavatel právo zaslat odb rateli písemné výzvy i upomínky k placení. Odb ratel je
v takovém p ípad povinen uhradit dodavateli náklady spojené se zasláním písemné výzvy i upomínky k placení.
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10. V p ípad prodlení dodavatele s úhradou jakékoliv ástky vyplývající z uzav eného burzovního obchodu (záv rkového listu), je dodavatel povinen uhradit odb rateli úrok z prodlení ve výši 0,05 %
z dlužné ástky za každý den prodlení.

Reklamace
1. Zjistí-li odb ratel chyby nebo omyly p i vyú tování dodávky elekt iny dle uzav eného burzovního obchodu (záv rkového listu), má právo p íslušné vyú tování (fakturu) u dodavatele reklamovat. Reklamace musí mít písemnou formu a její uplatn ní nemá odkladný ú inek na splatnost faktury, vyjma
zcela zjevné chyby, nedohodne-li se odb ratel a dodavatel jinak.
2. Dodavatel je povinen reklamaci p ezkoumat a výsledek p ezkoumání je povinen oznámit odb rateli
ve lh tách stanovených p íslušnými právními p edpisy.

Omezení a p erušení dodávky
1. Dodavatel je oprávn n p erušit nebo omezit v nezbytném rozsahu dodávku elekt iny dle burzovního
obchodu (záv rkového listu) v odb rném míst v p ípadech neoprávn ného odb ru, který je definován p íslušnými platnými právními p edpisy.
2. P erušení nebo omezení dodávky elekt iny z d vodu neoprávn ného odb ru bude provedeno provozovatelem distribu ní soustavy na žádost dodavatele bezprost edn po zjišt ní neoprávn ného odb ru a bude provedeno na náklady odb ratele.
3. P erušením nebo omezením dodávky elekt iny v p ípadech neoprávn ného odb ru nevzniká odb rateli právo na náhradu škody a ušlého zisku na dodavateli a na provozovateli distribu ní soustavy.
4. Odb ratel je povinen uhradit dodavateli náklady spojené s p erušením, obnovením nebo ukon ením
dodávky elekt iny z d vodu neoprávn ného odb ru.

Odstoupení od burzovního obchodu (záv rkového listu)
1. Dodavatel je oprávn n odstoupit od burzovního obchodu (záv rkového listu) v p ípad :
a) podstatného porušení povinností podmínek burzovního obchodu (záv rkového listu) odb ratelem,
b) je-li déle jak 30 kalendá ních dní z d vodu ne innosti nebo nepln ní povinností odb ratele p erušena dodávka elekt iny ze strany dodavatele nebo provozovatele distribu ní soustavy z d vodu
neoprávn ného odb ru elekt iny,
c) je-li odb ratel v úpadku nebo je mu povoleno vyrovnání.
2. Za podstatné porušení podmínek burzovního obchodu (záv rkového listu) odb ratelem se považuje
zejména:
a) je-li odb ratel i p es doru ení výzvy nebo upomínky k placení v prodlení se zaplacením pen žitého závazku vyplývajícího ze záv rkového listu trvajícího déle než 14 kalendá ních dní, zejména
v prodlení s placením záloh nebo faktur za dodávku elekt iny, smluvních pokut, vyú továním úroku z prodlení nebo škody, náklad spojených s upomínáním, zahájením p erušení, p erušením,
zajišt ním obnovení nebo s ukon ením dodávky elekt iny,
b) poruší–li odb ratel podstatn povinnosti zvláš specifikované burzovním obchodem (záv rkovým
listem).
3. Odb ratel je oprávn n odstoupit od burzovního obchodu (záv rkového listu) v p ípad :
a) podstatného porušení povinností podmínek burzovního obchodu (záv rkového listu) dodavatelem,
b) je-li dodavatel v úpadku nebo je mu povoleno vyrovnání.
4. Za podstatné porušení podmínek burzovního obchodu (záv rkového listu) dodavatelem se považuje
zejména:
a) bezd vodné p erušení, omezení nebo ukon ení dodávky elekt iny dodavatelem,
b) bezd vodné nezajišt ní dopravy elekt iny a souvisejících služeb ze strany dodavatele,
c) je-li dodavatel i p es doru ení výzvy nebo upomínky k placení v prodlení se zaplacením pen žitého závazku vyplývajícího ze záv rkového listu trvajícího déle než 14 kalendá ních dn ,
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d) poruší–li dodavatel podstatn povinnosti zvláš specifikované burzovním obchodem (záv rkovým
listem).
5. Odstoupení od burzovního obchodu (záv rkového listu) musí být provedeno písemn a je ú inné
dnem doru ení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní stran , nebo pozd jším dnem, který je v oznámení o odstoupení odstupující smluvní stranou stanoven. Odstupující smluvní strana je
povinna oznámit odstoupení od burzovního obchodu (záv rkového listu) p íslušnému provozovateli
distribu ní soustavy.

Komunikace a doru ování
1. Korespondence, oznámení i jiné sd lení u in né mezi smluvními stranami na základ uzav eného
burzovního obchodu (záv rkového listu) musí mít písemnou podobu a musí být v eském jazyce (dále „písemnost“).
2. Písemnosti se považují za doru ené:
a) osobním doru ením a p edáním kontaktní osob smluvní strany, která je adresátem,
b) pátým kalendá ním dnem ode dne odeslání doporu eného dopisu na kontaktní adresu smluvní
strany, která je adresátem, nebo d ív jším dnem doru ení,
c) zp tným potvrzením faxové nebo elektronické zprávy, která byla odeslána na kontaktní faxové
íslo nebo emailovou adresu smluvní strany, která je adresátem.
3. Smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní stran jakékoliv zm ny v kontaktních údajích pro
doru ování písemností. Za doru ené budou považovány i písemnosti, které se vrátí odesílající
smluvní stran jako nedoru ené v d sledku neoznámení nových kontaktních údaj stranou, která je
adresátem.

Kontaktní údaje:
Dodavatel:

1. kontakt zákaznická linka: tel. 840 222 222, vy ízení požadavk p es zákaznický formulá : http://www.centropol.cz/spolecnost/kontakty/zakaznicky-formular
2. kontakt obchodní zástupci Aleš Jení ek, Aleš Kad ra, tel. 475 259 426, 475 259 424,
email: jenicek@centropol.cz, kadera@centropol.cz

Odb ratel:

Ing. Veronika Bartošová, tel.: 495 832 639, 723 306 992,
e-mail: veronika.bartosova@fnhk.cz

Ml enlivost
1. Dodavatel a odb ratel se zavazují, že neposkytnou záv rkový list jako celek ani jeho ást (která není
ve ejn známa) a neve ejné informace z n ho plynoucí t etí osob bez p edchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, krom p ípad , kdy jim zve ejn ní nebo poskytnutí t etí osob ur uje p íslušný právní p edpis.
2. Dodavatel a odb ratel se zavazují p ijmout technická a organiza ní vnit ní opat ení k ochran neveejných informací, zejména d v rných informací a osobních údaj .

P edcházení škodám
1. Dodavatel a odb ratel jsou povinni navzájem se informovat o všech skute nostech, kterých jsou si
v domi, a které by mohly vést ke škodám, a jsou povinni usilovat o odvrácení hrozících škod.
2. Dodavatel a odb ratel jsou zbaveni odpov dnosti za áste né nebo úplné nepln ní povinností daných burzovním obchodem (záv rkovým listem) v p ípadech, kdy toto nepln ní bylo výsledkem okolností vylu ujících odpov dnost ve smyslu §374 zák. . 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném
zn ní, nebo za podmínek vyplývajících ze zákona . 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv tvích v platném zn ní.
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Ostatní ujednání
1. Záv rkový list je Smlouvou o sdružených službách dodávky elekt iny mezi držitelem licence na obchod s elekt inou (dodavatelem) a oprávn ným zákazníkem (odb ratelem), uzav enou podle zákona
. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném zn ní, zákona . 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv tvích v platném zn ní (Energetický zákon) a p íslušných souvisejících právních p edpis .
2. Dodavatel a odb ratel jsou povinni postupovat p i pln ní podmínek burzovního obchodu (záv rkového listu) v souladu s podmínkami p íslušného burzovního obchodu (záv rkového listu), platnými pravidly provozování distribu ní soustavy místn p íslušného provozovatele distribu ní soustavy, p íslušnými právními p edpisy a technickými normami.
3. Odb ratel je oprávn n ukon it odb r elekt iny v odb rném míst v p ípad , kdy dodavateli doloží, že
ukon uje odb r elekt iny z d vodu zm ny p evodu vlastnických práv k odb rnému místu nebo
z d vodu fyzické likvidace odb rného místa (živelná pohroma, demolice). V takovém p ípad je dodavatel povinen ukon it dodávku elekt iny do odb rného místa nejpozd ji do 30 kalendá ních dn
ode dne oznámení odb ratele o ukon ení odb ru elekt iny z výše uvedených d vod .
4. Dodavatel a odb ratel jsou se souhlasem burzy oprávn ni ukon it pln ní burzovního obchodu (záv rkového listu) rovn ž vzájemnou písemnou dohodou.
5. Uzav ením burzovního obchodu (záv rkového listu) se ke dni zahájení sjednané dodávky elekt iny do
odb rného místa ruší všechny smluvní vztahy související s dodávkou elekt iny do tohoto odb rného
místa, které byly uzav eny mezi dodavatelem a odb ratelem nebo jejich právními p edch dci p ed
uzav ením burzovního obchodu.
6. Pokud by se jakékoliv ustanovení záv rkového listu dostalo do rozporu s platným právním ádem
eské republiky i mezinárodní smlouvou, kterou je eská republika vázána, bude takovéto ustanovení automaticky považováno za neplatné a bude postupováno dle aktuální právní úpravy. Tato skute nost nemá vliv na platnost a ú innost ostatních ustanovení záv rkového listu.
7. Dodavatel a odb ratel jsou povinni vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byly p ípadné spory vyplývající
z burzovního obchodu (záv rkového listu) urovnány smírnou cestou, k tomuto vyvinou vzájemnou
sou innost.

Rozhod í doložka:
Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepoda í odstranit jednáním mezi
stranami, budou rozhodovány s kone nou platností u Rozhod ího soudu p i eskomoravské komoditní
burze Kladno podle jeho ádu jedním nebo více rozhodci.

V Kladn dne 10. ervence 2012

.....................................................
za dodavatele

....................................................
za odb ratele

..........................................................
Jitka Kostková
za MKBK
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Záv rkový list . EL2012071025
(pro burzovní obchody se silovou elekt inou v rámci sdružených služeb dodávky elekt iny)
íslo aukce:

6.

Datum konání burzovního shromážd ní: 10. ervence 2012

Dodavatel (prodávající):
Obchodní firma:
Zaps. v:
Sídlo:
I : 25458302
Bankovní spojení:
Zastoupena:
Jméno a p íjmení maklé e:
Eviden ní íslo maklé e:

Odb ratel (kupující):
Obchodní firma:
Zaps. v:
Sídlo:
I : 00669806
Bankovní spojení:
Zastoupena:
Jméno a p íjmení maklé e:
Eviden ní íslo maklé e:

CENTROPOL ENERGY, a.s.
OR Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1457
Vaní kova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem
DI : CZ25458302
27000297/0100
Ing. Vratislav Kaválek
41037

Fakultní nemocnice Plze
Registru ekonomických subjekt , SÚ
E. Beneše 13, 30599 Plze
DI : CZ00669806
0117047603/0300
Ing. Petr Havelka
41013

Popis produktu:

Dodávka elekt iny v rámci sdružených služeb dodávky
elekt iny v nap ové hladin nízkého nap tí

Po et odb rných míst:

6

Termín dodávky:

01. 08. 2013 – 31. 12. 2013

Celkové množství dodávky:

159 MWh

Distribu ní sazba
C01d, C02d, C03d
C25d, C26d

Technické parametry dodávky:

Jednotková cena (bez DPH)
CZK/MWh
Nízký tarif
Vysoký tarif
1 302
924
1 471

viz P íloha záv rkového listu . 1.

Zú tovací podmínky
Zú tovací období:

rok

Splatnost zú tovací faktury:

30 dní

Zálohy v pr b hu zú tovacího období:
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Ostatní podmínky:
Dodavatel bude odb rateli ú tovat dodávku elekt iny na jedné slou ené faktu e (da ovém dokladu) s tím,
že za každé odb rné místo bude provedeno vyú tování s rozepsáním jednotlivých položek ceny spolu
s uvedením ceny celkem a p íslušné výše DPH v % a v K .
Dodavatel bude odb rateli p edepisovat a ú tovat zálohy na jednom slou eném p edpisu a slou eném
da ovém dokladu o p ijetí platby s tím, že celková záloha a p ijatá platba bude rozepsána na díl í zálohy
za jednotlivá odb rná místa spolu s uvedením ceny celkem a p íslušné výše DPH v % a v K .
Dodavatel je povinen na vyžádání jednotlivého odb ratele používat:
a) klasickou fakturu (papírová podoba)
b) elektronickou fakturu s následným zasláním faktury v papírové podob
c) namísto slou ené faktury fakturu na každé jednotlivé odb rné místo
d) namísto slou eného p edpisu záloh a slou eného da ového dokladu o p ijetí platby p edpis záloh
a da ový doklad o p ijetí platby za každé jednotlivé odb rné místo

Na odb ratele se nevztahují jednotlivé regula ní stupn podle p íslušné platné vyhlášky Ministerstva
pr myslu a obchodu R o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního
plánu.

Dodací podmínky
1. Dodavatel je povinen dodávat sjednané množství silové elekt iny do odb rného místa odb ratele,
v rozsahu a za podmínek uzav eného burzovního obchodu (záv rkového listu) v kvalit podle p íslušných platných právních p edpis , pokud tomu nebrání okolnosti vyvolané provozovatelem distribu ní soustavy nebo okolnosti stanovené právními p edpisy.
2. Za sjednané množství dodávky silové elekt iny se považuje skute n dodané a odebrané množství
elekt iny v odb rném míst odb ratele. Celkové množství dodávky silové elekt iny uvedené na záv rkovém listu p edstavuje p edpokládané množství dodávky elekt iny.
3. Dodávka silové elekt iny se uskute uje v nap ové hladin nízkého nap tí v souladu s hodnotou
hlavního jisti e p ed m ícím za ízením.
4. Dodávka silové elekt iny je spln na p echodem elekt iny z p íslušné distribu ní soustavy p es m ící
za ízení do odb rného místa odb ratele. M ení dodávek, v etn vyhodnocování a p edávání výsledk m ení je zajiš ováno provozovatelem distribu ní soustavy podle p íslušného platného právního p edpisu.
5. Dodavatel je povinen zajistit na vlastní jméno a na vlastní ú et pro odb rné místo odb ratele dopravu
elekt iny a ostatní související služby a dále je povinen uzav ít s provozovatelem distribu ní soustavy
jménem a na ú et odb ratele smlouvu o distribuci elekt iny do odb rného místa odb ratele.
6. Odb ratel uzav ením burzovního obchodu souhlasí, aby dodavatel uzav el s provozovatelem distribu ní soustavy smlouvu o distribuci elekt iny do odb rného místa a dále je povinen poskytnout dodavateli k uzav ení smlouvy o distribuci elekt iny nezbytnou sou innost. Dodavatel je oprávn n pov it
uzav ením smlouvy o distribuci elekt iny do odb rného místa t etí osobu, avšak odpov dnost v i
odb rateli za uzav ení takové smlouvy nese sám.
7. Dodavatel je povinen ve smyslu p íslušného platného právního p edpisu p evzít závazek odb ratele
odebrat elekt inu z elektriza ní soustavy a nést plnou zodpov dnost za odchylku odb ratele vztahující se k odb rnému místu odb ratele (dále „p enesení odpov dnosti za odchylku na dodavatele“).
Z d vodu p enesení odpov dnosti za odchylku na dodavatele není odb ratel oprávn n mít pro dodávku elekt iny do odb rného místa dle burzovního obchodu (záv rkového listu) jiného nebo více jiných dodavatel .
8. Sjednaná dodávka elekt iny m že být omezena, pokud bude provozovatelem p enosové soustavy
nebo provozovatelem distribu ní soustavy vyhlášen stav nouze podle p íslušných platných právních
p edpis . Odb rná místa s odb rem elekt iny ze za ízení distribu ních soustav s nap tím do 1 kV
s hodnotou jisti e nižší než 200 A jsou za azena v souladu s platnými právními p edpisy do regula ního stupn . 2. Odb rná místa s odb rem elekt iny ze za ízení distribu ních soustav s nap tím do
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1 kV s hodnotou jisti e p ed elektrom rem 200 A a vyšší jsou za azena v regula ních stupních
. 4 a 6. Odb ratel je povinen sledovat informace o vyhlášení omezujících regula ních opat ení
v p ípad hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice. Dodavatel i odb ratel jsou povinni v p ípad hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice postupovat podle p íslušného platného právního p edpisu.
9. Odb ratel je povinen p i odb ru elekt iny dle uzav eného burzovního obchodu (záv rkového listu)
respektovat podmínky distribuce elekt iny p íslušného provozovatele distribu ní soustavy a dále je
povinen udržovat odb rná za ízení ve stavu, který odpovídá p íslušným technickým normám a platným právním p edpis m.

Platební podmínky
1. Odb ratel je povinen zaplatit dodavateli za dodávku elekt iny cenu, která je tvo ena:
a) cenou za silovou elekt inu,
b) cenou za distribuci elekt iny, systémové služby a ostatní související služby, která bude stanovena
v souladu s všeobecn závaznými právními p edpisy, zejména cenovými rozhodnutími p íslušných správních a regula ních orgán .
2. Dodávky elekt iny se ú tují v zú tovacím období fakturami, které musí mít náležitosti da ových doklad podle p íslušných právních p edpis .
3. K ú tované cen dodávky elekt iny se p ipo ítává da z elekt iny, da z p idané hodnoty, poplatky
a jiné nep ímé dan stanovené v souladu s p íslušnými právními p edpisy.
4. V pr b hu zú tovacího období hradí odb ratel dodavateli za dodávky elekt iny pravidelné zálohy,
pokud není burzovním obchodem sjednáno jinak. Jejich výše je ur ena podle celkové p edpokládané
platby odb ratele za p íslušné faktura ní období v etn dan z p idané hodnoty. Dodavatel je povinen po uzav ení burzovního obchodu (záv rkového listu) vystavit odb rateli v souladu s podmínkami
uzav eného burzovního obchodu (záv rkového listu) platební kalendá s uvedením po tu, výše
a splatnosti záloh.
5. Zálohy zaplacené odb ratelem na p íslušné zú tovací období budou dodavatelem vypo ádány ve
faktu e za zú tovací období. Rozdíl ve faktu e mezi vyú tovanou ástkou a zaplacenými zálohami,
který je nedoplatkem odb ratele, je odb ratel povinen zaplatit dodavateli v termínu splatnosti faktury.
Rozdíl ve faktu e mezi vyú tovanou ástkou a zaplacenými zálohami, který je p eplatkem odb ratele,
dodavatel vrátí odb rateli v termínu splatnosti faktury na bankovní ú et odb ratele uvedený v záv rkovém listu s použitím variabilního symbolu uvedeného na faktu e. P eplatky a nedoplatky odb ratele
je dodavatel oprávn n p evád t do dalšího zú tovacího období, dále je oprávn n zapo ítat p eplatek
odb ratele na úhradu záloh v dalším zú tovacím období, p i emž p evod a zapo tení t chto ástek je
povinen vždy oznámit odb rateli.
6. Odb ratel je povinen provád t všechny platby bezhotovostn v tuzemské m n , pokud není burzovním obchodem (záv rkovým listem) sjednána jiná m na, na bankovní ú et dodavatele uvedený
na p íslušné faktu e s použitím variabilního symbolu uvedeného na faktu e. Pokud odb ratel poukáže
platbu s nesprávným variabilním symbolem, nebo ji poukáže na jiný bankovní ú et dodavatele, než je
uvedeno na faktu e, je dodavatel oprávn n platbu vrátit odb rateli jako neidentifikovatelnou a ú tovat
úrok z prodlení za opožd né placení od data splatnosti faktury až do obdržení správn poukázané
platby.
7. Zaplacením plateb se rozumí p ipsání p íslušné ástky na bankovní ú et dodavatele. P ipadne-li den
splatnosti faktury nebo zálohy na den pracovního volna nebo klidu, je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.
8. V p ípad prodlení odb ratele s úhradou jakékoliv ástky vyplývající z uzav eného burzovního obchodu (záv rkového listu), je odb ratel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 %
z dlužné ástky za každý den prodlení.
9. V p ípad , že je odb ratel v prodlení s úhradou jakékoliv ástky vyplývající z uzav eného burzovního
obchodu, má dodavatel právo zaslat odb rateli písemné výzvy i upomínky k placení. Odb ratel je
v takovém p ípad povinen uhradit dodavateli náklady spojené se zasláním písemné výzvy i upomínky k placení.
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10. V p ípad prodlení dodavatele s úhradou jakékoliv ástky vyplývající z uzav eného burzovního obchodu (záv rkového listu), je dodavatel povinen uhradit odb rateli úrok z prodlení ve výši 0,05 %
z dlužné ástky za každý den prodlení.

Reklamace
1. Zjistí-li odb ratel chyby nebo omyly p i vyú tování dodávky elekt iny dle uzav eného burzovního obchodu (záv rkového listu), má právo p íslušné vyú tování (fakturu) u dodavatele reklamovat. Reklamace musí mít písemnou formu a její uplatn ní nemá odkladný ú inek na splatnost faktury, vyjma
zcela zjevné chyby, nedohodne-li se odb ratel a dodavatel jinak.
2. Dodavatel je povinen reklamaci p ezkoumat a výsledek p ezkoumání je povinen oznámit odb rateli
ve lh tách stanovených p íslušnými právními p edpisy.

Omezení a p erušení dodávky
1. Dodavatel je oprávn n p erušit nebo omezit v nezbytném rozsahu dodávku elekt iny dle burzovního
obchodu (záv rkového listu) v odb rném míst v p ípadech neoprávn ného odb ru, který je definován p íslušnými platnými právními p edpisy.
2. P erušení nebo omezení dodávky elekt iny z d vodu neoprávn ného odb ru bude provedeno provozovatelem distribu ní soustavy na žádost dodavatele bezprost edn po zjišt ní neoprávn ného odb ru a bude provedeno na náklady odb ratele.
3. P erušením nebo omezením dodávky elekt iny v p ípadech neoprávn ného odb ru nevzniká odb rateli právo na náhradu škody a ušlého zisku na dodavateli a na provozovateli distribu ní soustavy.
4. Odb ratel je povinen uhradit dodavateli náklady spojené s p erušením, obnovením nebo ukon ením
dodávky elekt iny z d vodu neoprávn ného odb ru.

Odstoupení od burzovního obchodu (záv rkového listu)
1. Dodavatel je oprávn n odstoupit od burzovního obchodu (záv rkového listu) v p ípad :
a) podstatného porušení povinností podmínek burzovního obchodu (záv rkového listu) odb ratelem,
b) je-li déle jak 30 kalendá ních dní z d vodu ne innosti nebo nepln ní povinností odb ratele p erušena dodávka elekt iny ze strany dodavatele nebo provozovatele distribu ní soustavy z d vodu
neoprávn ného odb ru elekt iny,
c) je-li odb ratel v úpadku nebo je mu povoleno vyrovnání.
2. Za podstatné porušení podmínek burzovního obchodu (záv rkového listu) odb ratelem se považuje
zejména:
a) je-li odb ratel i p es doru ení výzvy nebo upomínky k placení v prodlení se zaplacením pen žitého závazku vyplývajícího ze záv rkového listu trvajícího déle než 14 kalendá ních dní, zejména
v prodlení s placením záloh nebo faktur za dodávku elekt iny, smluvních pokut, vyú továním úroku z prodlení nebo škody, náklad spojených s upomínáním, zahájením p erušení, p erušením,
zajišt ním obnovení nebo s ukon ením dodávky elekt iny,
b) poruší–li odb ratel podstatn povinnosti zvláš specifikované burzovním obchodem (záv rkovým
listem).
3. Odb ratel je oprávn n odstoupit od burzovního obchodu (záv rkového listu) v p ípad :
a) podstatného porušení povinností podmínek burzovního obchodu (záv rkového listu) dodavatelem,
b) je-li dodavatel v úpadku nebo je mu povoleno vyrovnání.
4. Za podstatné porušení podmínek burzovního obchodu (záv rkového listu) dodavatelem se považuje
zejména:
a) bezd vodné p erušení, omezení nebo ukon ení dodávky elekt iny dodavatelem,
b) bezd vodné nezajišt ní dopravy elekt iny a souvisejících služeb ze strany dodavatele,
c) je-li dodavatel i p es doru ení výzvy nebo upomínky k placení v prodlení se zaplacením pen žitého závazku vyplývajícího ze záv rkového listu trvajícího déle než 14 kalendá ních dn ,
ZL - Dodávka v hladin nízkého nap tí

Strana 4 (celkem 6)

d) poruší–li dodavatel podstatn povinnosti zvláš specifikované burzovním obchodem (záv rkovým
listem).
5. Odstoupení od burzovního obchodu (záv rkového listu) musí být provedeno písemn a je ú inné
dnem doru ení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní stran , nebo pozd jším dnem, který je v oznámení o odstoupení odstupující smluvní stranou stanoven. Odstupující smluvní strana je
povinna oznámit odstoupení od burzovního obchodu (záv rkového listu) p íslušnému provozovateli
distribu ní soustavy.

Komunikace a doru ování
1. Korespondence, oznámení i jiné sd lení u in né mezi smluvními stranami na základ uzav eného
burzovního obchodu (záv rkového listu) musí mít písemnou podobu a musí být v eském jazyce (dále „písemnost“).
2. Písemnosti se považují za doru ené:
a) osobním doru ením a p edáním kontaktní osob smluvní strany, která je adresátem,
b) pátým kalendá ním dnem ode dne odeslání doporu eného dopisu na kontaktní adresu smluvní
strany, která je adresátem, nebo d ív jším dnem doru ení,
c) zp tným potvrzením faxové nebo elektronické zprávy, která byla odeslána na kontaktní faxové
íslo nebo emailovou adresu smluvní strany, která je adresátem.
3. Smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní stran jakékoliv zm ny v kontaktních údajích pro
doru ování písemností. Za doru ené budou považovány i písemnosti, které se vrátí odesílající
smluvní stran jako nedoru ené v d sledku neoznámení nových kontaktních údaj stranou, která je
adresátem.

Kontaktní údaje:
Dodavatel:

1. kontakt zákaznická linka: tel. 840 222 222, vy ízení požadavk p es zákaznický formulá : http://www.centropol.cz/spolecnost/kontakty/zakaznicky-formular
2. kontakt obchodní zástupci Aleš Jení ek, Aleš Kad ra, tel. 475 259 426, 475 259 424,
email: jenicek@centropol.cz, kadera@centropol.cz

Odb ratel:

Ing. František

e icha, tel.: 377 402 440, e-mail: rericha@fnplzen.cz

Ml enlivost
1. Dodavatel a odb ratel se zavazují, že neposkytnou záv rkový list jako celek ani jeho ást (která není
ve ejn známa) a neve ejné informace z n ho plynoucí t etí osob bez p edchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, krom p ípad , kdy jim zve ejn ní nebo poskytnutí t etí osob ur uje p íslušný právní p edpis.
2. Dodavatel a odb ratel se zavazují p ijmout technická a organiza ní vnit ní opat ení k ochran neveejných informací, zejména d v rných informací a osobních údaj .

P edcházení škodám
1. Dodavatel a odb ratel jsou povinni navzájem se informovat o všech skute nostech, kterých jsou si
v domi, a které by mohly vést ke škodám, a jsou povinni usilovat o odvrácení hrozících škod.
2. Dodavatel a odb ratel jsou zbaveni odpov dnosti za áste né nebo úplné nepln ní povinností daných burzovním obchodem (záv rkovým listem) v p ípadech, kdy toto nepln ní bylo výsledkem okolností vylu ujících odpov dnost ve smyslu §374 zák. . 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném
zn ní, nebo za podmínek vyplývajících ze zákona . 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv tvích v platném zn ní.
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Ostatní ujednání
1. Záv rkový list je Smlouvou o sdružených službách dodávky elekt iny mezi držitelem licence na obchod s elekt inou (dodavatelem) a oprávn ným zákazníkem (odb ratelem), uzav enou podle zákona
. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném zn ní, zákona . 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv tvích v platném zn ní (Energetický zákon) a p íslušných souvisejících právních p edpis .
2. Dodavatel a odb ratel jsou povinni postupovat p i pln ní podmínek burzovního obchodu (záv rkového listu) v souladu s podmínkami p íslušného burzovního obchodu (záv rkového listu), platnými pravidly provozování distribu ní soustavy místn p íslušného provozovatele distribu ní soustavy, p íslušnými právními p edpisy a technickými normami.
3. Odb ratel je oprávn n ukon it odb r elekt iny v odb rném míst v p ípad , kdy dodavateli doloží, že
ukon uje odb r elekt iny z d vodu zm ny p evodu vlastnických práv k odb rnému místu nebo
z d vodu fyzické likvidace odb rného místa (živelná pohroma, demolice). V takovém p ípad je dodavatel povinen ukon it dodávku elekt iny do odb rného místa nejpozd ji do 30 kalendá ních dn
ode dne oznámení odb ratele o ukon ení odb ru elekt iny z výše uvedených d vod .
4. Dodavatel a odb ratel jsou se souhlasem burzy oprávn ni ukon it pln ní burzovního obchodu (záv rkového listu) rovn ž vzájemnou písemnou dohodou.
5. Uzav ením burzovního obchodu (záv rkového listu) se ke dni zahájení sjednané dodávky elekt iny do
odb rného místa ruší všechny smluvní vztahy související s dodávkou elekt iny do tohoto odb rného
místa, které byly uzav eny mezi dodavatelem a odb ratelem nebo jejich právními p edch dci p ed
uzav ením burzovního obchodu.
6. Pokud by se jakékoliv ustanovení záv rkového listu dostalo do rozporu s platným právním ádem
eské republiky i mezinárodní smlouvou, kterou je eská republika vázána, bude takovéto ustanovení automaticky považováno za neplatné a bude postupováno dle aktuální právní úpravy. Tato skute nost nemá vliv na platnost a ú innost ostatních ustanovení záv rkového listu.
7. Dodavatel a odb ratel jsou povinni vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byly p ípadné spory vyplývající
z burzovního obchodu (záv rkového listu) urovnány smírnou cestou, k tomuto vyvinou vzájemnou
sou innost.

Rozhod í doložka:
Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepoda í odstranit jednáním mezi
stranami, budou rozhodovány s kone nou platností u Rozhod ího soudu p i eskomoravské komoditní
burze Kladno podle jeho ádu jedním nebo více rozhodci.

V Kladn dne 10. ervence 2012

.....................................................
za dodavatele

....................................................
za odb ratele

..........................................................
Jitka Kostková
za MKBK
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Záv rkový list . EL2012071026
(pro burzovní obchody se silovou elekt inou v rámci sdružených služeb dodávky elekt iny)
íslo aukce:

6.

Datum konání burzovního shromážd ní: 10. ervence 2012

Dodavatel (prodávající):
Obchodní firma:
Zaps. v:
Sídlo:
I : 25458302
Bankovní spojení:
Zastoupena:
Jméno a p íjmení maklé e:
Eviden ní íslo maklé e:

Odb ratel (kupující):
Obchodní firma:
Zaps. v:
Sídlo:
I : 65269705
Bankovní spojení:
Zastoupena:
Jméno a p íjmení maklé e:
Eviden ní íslo maklé e:

CENTROPOL ENERGY, a.s.
OR Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1457
Vaní kova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem
DI : CZ25458302
27000297/0100
Ing. Vratislav Kaválek
41037

Fakultní nemocnice Brno
Registru ekonomických subjekt , SÚ
Jihlavská 20, 625 00 Brno
DI : CZ65269705
71234621/0100
Ing. Petr Havelka
41013

Popis produktu:

Dodávka elekt iny v rámci sdružených služeb dodávky
elekt iny v nap ové hladin nízkého nap tí

Po et odb rných míst:

6

Termín dodávky:

01. 01. 2013 – 31. 12. 2013

Celkové množství dodávky:

476 MWh

Distribu ní sazba
C01d, C02d, C03d
C25d, C26d

Technické parametry dodávky:

Jednotková cena (bez DPH)
CZK/MWh
Nízký tarif
Vysoký tarif
1 302
924
1 471

viz P íloha záv rkového listu . 1.

Zú tovací podmínky
Zú tovací období:

rok

Splatnost zú tovací faktury:

30 dní

Zálohy v pr b hu zú tovacího období:

ZL - Dodávka v hladin nízkého nap tí

tvrtletní

Strana 1 (celkem 6)

Ostatní podmínky:
Dodavatel bude odb rateli ú tovat dodávku elekt iny na jedné slou ené faktu e (da ovém dokladu) s tím,
že za každé odb rné místo bude provedeno vyú tování s rozepsáním jednotlivých položek ceny spolu
s uvedením ceny celkem a p íslušné výše DPH v % a v K .
Dodavatel bude odb rateli p edepisovat a ú tovat zálohy na jednom slou eném p edpisu a slou eném
da ovém dokladu o p ijetí platby s tím, že celková záloha a p ijatá platba bude rozepsána na díl í zálohy
za jednotlivá odb rná místa spolu s uvedením ceny celkem a p íslušné výše DPH v % a v K .
Dodavatel je povinen na vyžádání jednotlivého odb ratele používat:
a) klasickou fakturu (papírová podoba)
b) elektronickou fakturu s následným zasláním faktury v papírové podob
c) namísto slou ené faktury fakturu na každé jednotlivé odb rné místo
d) namísto slou eného p edpisu záloh a slou eného da ového dokladu o p ijetí platby p edpis záloh
a da ový doklad o p ijetí platby za každé jednotlivé odb rné místo

Na odb ratele se nevztahují jednotlivé regula ní stupn podle p íslušné platné vyhlášky Ministerstva
pr myslu a obchodu R o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního
plánu.

Dodací podmínky
1. Dodavatel je povinen dodávat sjednané množství silové elekt iny do odb rného místa odb ratele,
v rozsahu a za podmínek uzav eného burzovního obchodu (záv rkového listu) v kvalit podle p íslušných platných právních p edpis , pokud tomu nebrání okolnosti vyvolané provozovatelem distribu ní soustavy nebo okolnosti stanovené právními p edpisy.
2. Za sjednané množství dodávky silové elekt iny se považuje skute n dodané a odebrané množství
elekt iny v odb rném míst odb ratele. Celkové množství dodávky silové elekt iny uvedené na záv rkovém listu p edstavuje p edpokládané množství dodávky elekt iny.
3. Dodávka silové elekt iny se uskute uje v nap ové hladin nízkého nap tí v souladu s hodnotou
hlavního jisti e p ed m ícím za ízením.
4. Dodávka silové elekt iny je spln na p echodem elekt iny z p íslušné distribu ní soustavy p es m ící
za ízení do odb rného místa odb ratele. M ení dodávek, v etn vyhodnocování a p edávání výsledk m ení je zajiš ováno provozovatelem distribu ní soustavy podle p íslušného platného právního p edpisu.
5. Dodavatel je povinen zajistit na vlastní jméno a na vlastní ú et pro odb rné místo odb ratele dopravu
elekt iny a ostatní související služby a dále je povinen uzav ít s provozovatelem distribu ní soustavy
jménem a na ú et odb ratele smlouvu o distribuci elekt iny do odb rného místa odb ratele.
6. Odb ratel uzav ením burzovního obchodu souhlasí, aby dodavatel uzav el s provozovatelem distribu ní soustavy smlouvu o distribuci elekt iny do odb rného místa a dále je povinen poskytnout dodavateli k uzav ení smlouvy o distribuci elekt iny nezbytnou sou innost. Dodavatel je oprávn n pov it
uzav ením smlouvy o distribuci elekt iny do odb rného místa t etí osobu, avšak odpov dnost v i
odb rateli za uzav ení takové smlouvy nese sám.
7. Dodavatel je povinen ve smyslu p íslušného platného právního p edpisu p evzít závazek odb ratele
odebrat elekt inu z elektriza ní soustavy a nést plnou zodpov dnost za odchylku odb ratele vztahující se k odb rnému místu odb ratele (dále „p enesení odpov dnosti za odchylku na dodavatele“).
Z d vodu p enesení odpov dnosti za odchylku na dodavatele není odb ratel oprávn n mít pro dodávku elekt iny do odb rného místa dle burzovního obchodu (záv rkového listu) jiného nebo více jiných dodavatel .
8. Sjednaná dodávka elekt iny m že být omezena, pokud bude provozovatelem p enosové soustavy
nebo provozovatelem distribu ní soustavy vyhlášen stav nouze podle p íslušných platných právních
p edpis . Odb rná místa s odb rem elekt iny ze za ízení distribu ních soustav s nap tím do 1 kV
s hodnotou jisti e nižší než 200 A jsou za azena v souladu s platnými právními p edpisy do regula ního stupn . 2. Odb rná místa s odb rem elekt iny ze za ízení distribu ních soustav s nap tím do
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1 kV s hodnotou jisti e p ed elektrom rem 200 A a vyšší jsou za azena v regula ních stupních
. 4 a 6. Odb ratel je povinen sledovat informace o vyhlášení omezujících regula ních opat ení
v p ípad hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice. Dodavatel i odb ratel jsou povinni v p ípad hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice postupovat podle p íslušného platného právního p edpisu.
9. Odb ratel je povinen p i odb ru elekt iny dle uzav eného burzovního obchodu (záv rkového listu)
respektovat podmínky distribuce elekt iny p íslušného provozovatele distribu ní soustavy a dále je
povinen udržovat odb rná za ízení ve stavu, který odpovídá p íslušným technickým normám a platným právním p edpis m.

Platební podmínky
1. Odb ratel je povinen zaplatit dodavateli za dodávku elekt iny cenu, která je tvo ena:
a) cenou za silovou elekt inu,
b) cenou za distribuci elekt iny, systémové služby a ostatní související služby, která bude stanovena
v souladu s všeobecn závaznými právními p edpisy, zejména cenovými rozhodnutími p íslušných správních a regula ních orgán .
2. Dodávky elekt iny se ú tují v zú tovacím období fakturami, které musí mít náležitosti da ových doklad podle p íslušných právních p edpis .
3. K ú tované cen dodávky elekt iny se p ipo ítává da z elekt iny, da z p idané hodnoty, poplatky
a jiné nep ímé dan stanovené v souladu s p íslušnými právními p edpisy.
4. V pr b hu zú tovacího období hradí odb ratel dodavateli za dodávky elekt iny pravidelné zálohy,
pokud není burzovním obchodem sjednáno jinak. Jejich výše je ur ena podle celkové p edpokládané
platby odb ratele za p íslušné faktura ní období v etn dan z p idané hodnoty. Dodavatel je povinen po uzav ení burzovního obchodu (záv rkového listu) vystavit odb rateli v souladu s podmínkami
uzav eného burzovního obchodu (záv rkového listu) platební kalendá s uvedením po tu, výše
a splatnosti záloh.
5. Zálohy zaplacené odb ratelem na p íslušné zú tovací období budou dodavatelem vypo ádány ve
faktu e za zú tovací období. Rozdíl ve faktu e mezi vyú tovanou ástkou a zaplacenými zálohami,
který je nedoplatkem odb ratele, je odb ratel povinen zaplatit dodavateli v termínu splatnosti faktury.
Rozdíl ve faktu e mezi vyú tovanou ástkou a zaplacenými zálohami, který je p eplatkem odb ratele,
dodavatel vrátí odb rateli v termínu splatnosti faktury na bankovní ú et odb ratele uvedený v záv rkovém listu s použitím variabilního symbolu uvedeného na faktu e. P eplatky a nedoplatky odb ratele
je dodavatel oprávn n p evád t do dalšího zú tovacího období, dále je oprávn n zapo ítat p eplatek
odb ratele na úhradu záloh v dalším zú tovacím období, p i emž p evod a zapo tení t chto ástek je
povinen vždy oznámit odb rateli.
6. Odb ratel je povinen provád t všechny platby bezhotovostn v tuzemské m n , pokud není burzovním obchodem (záv rkovým listem) sjednána jiná m na, na bankovní ú et dodavatele uvedený
na p íslušné faktu e s použitím variabilního symbolu uvedeného na faktu e. Pokud odb ratel poukáže
platbu s nesprávným variabilním symbolem, nebo ji poukáže na jiný bankovní ú et dodavatele, než je
uvedeno na faktu e, je dodavatel oprávn n platbu vrátit odb rateli jako neidentifikovatelnou a ú tovat
úrok z prodlení za opožd né placení od data splatnosti faktury až do obdržení správn poukázané
platby.
7. Zaplacením plateb se rozumí p ipsání p íslušné ástky na bankovní ú et dodavatele. P ipadne-li den
splatnosti faktury nebo zálohy na den pracovního volna nebo klidu, je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.
8. V p ípad prodlení odb ratele s úhradou jakékoliv ástky vyplývající z uzav eného burzovního obchodu (záv rkového listu), je odb ratel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 %
z dlužné ástky za každý den prodlení.
9. V p ípad , že je odb ratel v prodlení s úhradou jakékoliv ástky vyplývající z uzav eného burzovního
obchodu, má dodavatel právo zaslat odb rateli písemné výzvy i upomínky k placení. Odb ratel je
v takovém p ípad povinen uhradit dodavateli náklady spojené se zasláním písemné výzvy i upomínky k placení.
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10. V p ípad prodlení dodavatele s úhradou jakékoliv ástky vyplývající z uzav eného burzovního obchodu (záv rkového listu), je dodavatel povinen uhradit odb rateli úrok z prodlení ve výši 0,05 %
z dlužné ástky za každý den prodlení.

Reklamace
1. Zjistí-li odb ratel chyby nebo omyly p i vyú tování dodávky elekt iny dle uzav eného burzovního obchodu (záv rkového listu), má právo p íslušné vyú tování (fakturu) u dodavatele reklamovat. Reklamace musí mít písemnou formu a její uplatn ní nemá odkladný ú inek na splatnost faktury, vyjma
zcela zjevné chyby, nedohodne-li se odb ratel a dodavatel jinak.
2. Dodavatel je povinen reklamaci p ezkoumat a výsledek p ezkoumání je povinen oznámit odb rateli
ve lh tách stanovených p íslušnými právními p edpisy.

Omezení a p erušení dodávky
1. Dodavatel je oprávn n p erušit nebo omezit v nezbytném rozsahu dodávku elekt iny dle burzovního
obchodu (záv rkového listu) v odb rném míst v p ípadech neoprávn ného odb ru, který je definován p íslušnými platnými právními p edpisy.
2. P erušení nebo omezení dodávky elekt iny z d vodu neoprávn ného odb ru bude provedeno provozovatelem distribu ní soustavy na žádost dodavatele bezprost edn po zjišt ní neoprávn ného odb ru a bude provedeno na náklady odb ratele.
3. P erušením nebo omezením dodávky elekt iny v p ípadech neoprávn ného odb ru nevzniká odb rateli právo na náhradu škody a ušlého zisku na dodavateli a na provozovateli distribu ní soustavy.
4. Odb ratel je povinen uhradit dodavateli náklady spojené s p erušením, obnovením nebo ukon ením
dodávky elekt iny z d vodu neoprávn ného odb ru.

Odstoupení od burzovního obchodu (záv rkového listu)
1. Dodavatel je oprávn n odstoupit od burzovního obchodu (záv rkového listu) v p ípad :
a) podstatného porušení povinností podmínek burzovního obchodu (záv rkového listu) odb ratelem,
b) je-li déle jak 30 kalendá ních dní z d vodu ne innosti nebo nepln ní povinností odb ratele p erušena dodávka elekt iny ze strany dodavatele nebo provozovatele distribu ní soustavy z d vodu
neoprávn ného odb ru elekt iny,
c) je-li odb ratel v úpadku nebo je mu povoleno vyrovnání.
2. Za podstatné porušení podmínek burzovního obchodu (záv rkového listu) odb ratelem se považuje
zejména:
a) je-li odb ratel i p es doru ení výzvy nebo upomínky k placení v prodlení se zaplacením pen žitého závazku vyplývajícího ze záv rkového listu trvajícího déle než 14 kalendá ních dní, zejména
v prodlení s placením záloh nebo faktur za dodávku elekt iny, smluvních pokut, vyú továním úroku z prodlení nebo škody, náklad spojených s upomínáním, zahájením p erušení, p erušením,
zajišt ním obnovení nebo s ukon ením dodávky elekt iny,
b) poruší–li odb ratel podstatn povinnosti zvláš specifikované burzovním obchodem (záv rkovým
listem).
3. Odb ratel je oprávn n odstoupit od burzovního obchodu (záv rkového listu) v p ípad :
a) podstatného porušení povinností podmínek burzovního obchodu (záv rkového listu) dodavatelem,
b) je-li dodavatel v úpadku nebo je mu povoleno vyrovnání.
4. Za podstatné porušení podmínek burzovního obchodu (záv rkového listu) dodavatelem se považuje
zejména:
a) bezd vodné p erušení, omezení nebo ukon ení dodávky elekt iny dodavatelem,
b) bezd vodné nezajišt ní dopravy elekt iny a souvisejících služeb ze strany dodavatele,
c) je-li dodavatel i p es doru ení výzvy nebo upomínky k placení v prodlení se zaplacením pen žitého závazku vyplývajícího ze záv rkového listu trvajícího déle než 14 kalendá ních dn ,
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d) poruší–li dodavatel podstatn povinnosti zvláš specifikované burzovním obchodem (záv rkovým
listem).
5. Odstoupení od burzovního obchodu (záv rkového listu) musí být provedeno písemn a je ú inné
dnem doru ení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní stran , nebo pozd jším dnem, který je v oznámení o odstoupení odstupující smluvní stranou stanoven. Odstupující smluvní strana je
povinna oznámit odstoupení od burzovního obchodu (záv rkového listu) p íslušnému provozovateli
distribu ní soustavy.

Komunikace a doru ování
1. Korespondence, oznámení i jiné sd lení u in né mezi smluvními stranami na základ uzav eného
burzovního obchodu (záv rkového listu) musí mít písemnou podobu a musí být v eském jazyce (dále „písemnost“).
2. Písemnosti se považují za doru ené:
a) osobním doru ením a p edáním kontaktní osob smluvní strany, která je adresátem,
b) pátým kalendá ním dnem ode dne odeslání doporu eného dopisu na kontaktní adresu smluvní
strany, která je adresátem, nebo d ív jším dnem doru ení,
c) zp tným potvrzením faxové nebo elektronické zprávy, která byla odeslána na kontaktní faxové
íslo nebo emailovou adresu smluvní strany, která je adresátem.
3. Smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní stran jakékoliv zm ny v kontaktních údajích pro
doru ování písemností. Za doru ené budou považovány i písemnosti, které se vrátí odesílající
smluvní stran jako nedoru ené v d sledku neoznámení nových kontaktních údaj stranou, která je
adresátem.

Kontaktní údaje:
Dodavatel:

1. kontakt zákaznická linka: tel. 840 222 222, vy ízení požadavk p es zákaznický formulá : http://www.centropol.cz/spolecnost/kontakty/zakaznicky-formular
2. kontakt obchodní zástupci Aleš Jení ek, Aleš Kad ra, tel. 475 259 426, 475 259 424,
email: jenicek@centropol.cz, kadera@centropol.cz

Odb ratel:

Bc. Karel Široký, tel.: 532 232 200, 724 563 262, e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Ml enlivost
1. Dodavatel a odb ratel se zavazují, že neposkytnou záv rkový list jako celek ani jeho ást (která není
ve ejn známa) a neve ejné informace z n ho plynoucí t etí osob bez p edchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, krom p ípad , kdy jim zve ejn ní nebo poskytnutí t etí osob ur uje p íslušný právní p edpis.
2. Dodavatel a odb ratel se zavazují p ijmout technická a organiza ní vnit ní opat ení k ochran neveejných informací, zejména d v rných informací a osobních údaj .

P edcházení škodám
1. Dodavatel a odb ratel jsou povinni navzájem se informovat o všech skute nostech, kterých jsou si
v domi, a které by mohly vést ke škodám, a jsou povinni usilovat o odvrácení hrozících škod.
2. Dodavatel a odb ratel jsou zbaveni odpov dnosti za áste né nebo úplné nepln ní povinností daných burzovním obchodem (záv rkovým listem) v p ípadech, kdy toto nepln ní bylo výsledkem okolností vylu ujících odpov dnost ve smyslu §374 zák. . 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném
zn ní, nebo za podmínek vyplývajících ze zákona . 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv tvích v platném zn ní.

ZL - Dodávka v hladin nízkého nap tí

Strana 5 (celkem 6)

Ostatní ujednání
1. Záv rkový list je Smlouvou o sdružených službách dodávky elekt iny mezi držitelem licence na obchod s elekt inou (dodavatelem) a oprávn ným zákazníkem (odb ratelem), uzav enou podle zákona
. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném zn ní, zákona . 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv tvích v platném zn ní (Energetický zákon) a p íslušných souvisejících právních p edpis .
2. Dodavatel a odb ratel jsou povinni postupovat p i pln ní podmínek burzovního obchodu (záv rkového listu) v souladu s podmínkami p íslušného burzovního obchodu (záv rkového listu), platnými pravidly provozování distribu ní soustavy místn p íslušného provozovatele distribu ní soustavy, p íslušnými právními p edpisy a technickými normami.
3. Odb ratel je oprávn n ukon it odb r elekt iny v odb rném míst v p ípad , kdy dodavateli doloží, že
ukon uje odb r elekt iny z d vodu zm ny p evodu vlastnických práv k odb rnému místu nebo
z d vodu fyzické likvidace odb rného místa (živelná pohroma, demolice). V takovém p ípad je dodavatel povinen ukon it dodávku elekt iny do odb rného místa nejpozd ji do 30 kalendá ních dn
ode dne oznámení odb ratele o ukon ení odb ru elekt iny z výše uvedených d vod .
4. Dodavatel a odb ratel jsou se souhlasem burzy oprávn ni ukon it pln ní burzovního obchodu (záv rkového listu) rovn ž vzájemnou písemnou dohodou.
5. Uzav ením burzovního obchodu (záv rkového listu) se ke dni zahájení sjednané dodávky elekt iny do
odb rného místa ruší všechny smluvní vztahy související s dodávkou elekt iny do tohoto odb rného
místa, které byly uzav eny mezi dodavatelem a odb ratelem nebo jejich právními p edch dci p ed
uzav ením burzovního obchodu.
6. Pokud by se jakékoliv ustanovení záv rkového listu dostalo do rozporu s platným právním ádem
eské republiky i mezinárodní smlouvou, kterou je eská republika vázána, bude takovéto ustanovení automaticky považováno za neplatné a bude postupováno dle aktuální právní úpravy. Tato skute nost nemá vliv na platnost a ú innost ostatních ustanovení záv rkového listu.
7. Dodavatel a odb ratel jsou povinni vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byly p ípadné spory vyplývající
z burzovního obchodu (záv rkového listu) urovnány smírnou cestou, k tomuto vyvinou vzájemnou
sou innost.

Rozhod í doložka:
Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepoda í odstranit jednáním mezi
stranami, budou rozhodovány s kone nou platností u Rozhod ího soudu p i eskomoravské komoditní
burze Kladno podle jeho ádu jedním nebo více rozhodci.

V Kladn dne 10. ervence 2012

.....................................................
za dodavatele

....................................................
za odb ratele

..........................................................
Jitka Kostková
za MKBK
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Záv rkový list . EL2012071027
(pro burzovní obchody se silovou elekt inou v rámci sdružených služeb dodávky elekt iny)
íslo aukce:

6.

Datum konání burzovního shromážd ní: 10. ervence 2012

Dodavatel (prodávající):
Obchodní firma:
Zaps. v:
Sídlo:
I : 25458302
Bankovní spojení:
Zastoupena:
Jméno a p íjmení maklé e:
Eviden ní íslo maklé e:

Odb ratel (kupující):
Obchodní firma:
Zaps. v:
Sídlo:
I : 00098892
Bankovní spojení:
Zastoupena:
Jméno a p íjmení maklé e:
Eviden ní íslo maklé e:

CENTROPOL ENERGY, a.s.
OR Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1457
Vaní kova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem
DI : CZ25458302
27000297/0100
Ing. Vratislav Kaválek
41037

Fakultní nemocnice Olomouc
Registru ekonomických subjekt , SÚ
I.P.Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC
DI : CZ00098892
2934392/0800
Ing. Petr Havelka
41013

Popis produktu:

Dodávka elekt iny v rámci sdružených služeb dodávky
elekt iny v nap ové hladin nízkého nap tí

Po et odb rných míst:

1

Termín dodávky:

01. 01. 2013 – 31. 12. 2013

Celkové množství dodávky:

162 MWh

Distribu ní sazba
C01d, C02d, C03d
C25d, C26d

Technické parametry dodávky:

Jednotková cena (bez DPH)
CZK/MWh
Nízký tarif
Vysoký tarif
1 302
924
1 471

viz P íloha záv rkového listu . 1.

Zú tovací podmínky
Zú tovací období:

rok

Splatnost zú tovací faktury:

30 dní

Zálohy v pr b hu zú tovacího období:
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Ostatní podmínky:
Dodavatel bude odb rateli ú tovat dodávku elekt iny na jedné slou ené faktu e (da ovém dokladu) s tím,
že za každé odb rné místo bude provedeno vyú tování s rozepsáním jednotlivých položek ceny spolu
s uvedením ceny celkem a p íslušné výše DPH v % a v K .
Dodavatel bude odb rateli p edepisovat a ú tovat zálohy na jednom slou eném p edpisu a slou eném
da ovém dokladu o p ijetí platby s tím, že celková záloha a p ijatá platba bude rozepsána na díl í zálohy
za jednotlivá odb rná místa spolu s uvedením ceny celkem a p íslušné výše DPH v % a v K .
Dodavatel je povinen na vyžádání jednotlivého odb ratele používat:
a) klasickou fakturu (papírová podoba)
b) elektronickou fakturu s následným zasláním faktury v papírové podob
c) namísto slou ené faktury fakturu na každé jednotlivé odb rné místo
d) namísto slou eného p edpisu záloh a slou eného da ového dokladu o p ijetí platby p edpis záloh
a da ový doklad o p ijetí platby za každé jednotlivé odb rné místo

Na odb ratele se nevztahují jednotlivé regula ní stupn podle p íslušné platné vyhlášky Ministerstva
pr myslu a obchodu R o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního
plánu.

Dodací podmínky
1. Dodavatel je povinen dodávat sjednané množství silové elekt iny do odb rného místa odb ratele,
v rozsahu a za podmínek uzav eného burzovního obchodu (záv rkového listu) v kvalit podle p íslušných platných právních p edpis , pokud tomu nebrání okolnosti vyvolané provozovatelem distribu ní soustavy nebo okolnosti stanovené právními p edpisy.
2. Za sjednané množství dodávky silové elekt iny se považuje skute n dodané a odebrané množství
elekt iny v odb rném míst odb ratele. Celkové množství dodávky silové elekt iny uvedené na záv rkovém listu p edstavuje p edpokládané množství dodávky elekt iny.
3. Dodávka silové elekt iny se uskute uje v nap ové hladin nízkého nap tí v souladu s hodnotou
hlavního jisti e p ed m ícím za ízením.
4. Dodávka silové elekt iny je spln na p echodem elekt iny z p íslušné distribu ní soustavy p es m ící
za ízení do odb rného místa odb ratele. M ení dodávek, v etn vyhodnocování a p edávání výsledk m ení je zajiš ováno provozovatelem distribu ní soustavy podle p íslušného platného právního p edpisu.
5. Dodavatel je povinen zajistit na vlastní jméno a na vlastní ú et pro odb rné místo odb ratele dopravu
elekt iny a ostatní související služby a dále je povinen uzav ít s provozovatelem distribu ní soustavy
jménem a na ú et odb ratele smlouvu o distribuci elekt iny do odb rného místa odb ratele.
6. Odb ratel uzav ením burzovního obchodu souhlasí, aby dodavatel uzav el s provozovatelem distribu ní soustavy smlouvu o distribuci elekt iny do odb rného místa a dále je povinen poskytnout dodavateli k uzav ení smlouvy o distribuci elekt iny nezbytnou sou innost. Dodavatel je oprávn n pov it
uzav ením smlouvy o distribuci elekt iny do odb rného místa t etí osobu, avšak odpov dnost v i
odb rateli za uzav ení takové smlouvy nese sám.
7. Dodavatel je povinen ve smyslu p íslušného platného právního p edpisu p evzít závazek odb ratele
odebrat elekt inu z elektriza ní soustavy a nést plnou zodpov dnost za odchylku odb ratele vztahující se k odb rnému místu odb ratele (dále „p enesení odpov dnosti za odchylku na dodavatele“).
Z d vodu p enesení odpov dnosti za odchylku na dodavatele není odb ratel oprávn n mít pro dodávku elekt iny do odb rného místa dle burzovního obchodu (záv rkového listu) jiného nebo více jiných dodavatel .
8. Sjednaná dodávka elekt iny m že být omezena, pokud bude provozovatelem p enosové soustavy
nebo provozovatelem distribu ní soustavy vyhlášen stav nouze podle p íslušných platných právních
p edpis . Odb rná místa s odb rem elekt iny ze za ízení distribu ních soustav s nap tím do 1 kV
s hodnotou jisti e nižší než 200 A jsou za azena v souladu s platnými právními p edpisy do regula ního stupn . 2. Odb rná místa s odb rem elekt iny ze za ízení distribu ních soustav s nap tím do
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1 kV s hodnotou jisti e p ed elektrom rem 200 A a vyšší jsou za azena v regula ních stupních
. 4 a 6. Odb ratel je povinen sledovat informace o vyhlášení omezujících regula ních opat ení
v p ípad hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice. Dodavatel i odb ratel jsou povinni v p ípad hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice postupovat podle p íslušného platného právního p edpisu.
9. Odb ratel je povinen p i odb ru elekt iny dle uzav eného burzovního obchodu (záv rkového listu)
respektovat podmínky distribuce elekt iny p íslušného provozovatele distribu ní soustavy a dále je
povinen udržovat odb rná za ízení ve stavu, který odpovídá p íslušným technickým normám a platným právním p edpis m.

Platební podmínky
1. Odb ratel je povinen zaplatit dodavateli za dodávku elekt iny cenu, která je tvo ena:
a) cenou za silovou elekt inu,
b) cenou za distribuci elekt iny, systémové služby a ostatní související služby, která bude stanovena
v souladu s všeobecn závaznými právními p edpisy, zejména cenovými rozhodnutími p íslušných správních a regula ních orgán .
2. Dodávky elekt iny se ú tují v zú tovacím období fakturami, které musí mít náležitosti da ových doklad podle p íslušných právních p edpis .
3. K ú tované cen dodávky elekt iny se p ipo ítává da z elekt iny, da z p idané hodnoty, poplatky
a jiné nep ímé dan stanovené v souladu s p íslušnými právními p edpisy.
4. V pr b hu zú tovacího období hradí odb ratel dodavateli za dodávky elekt iny pravidelné zálohy,
pokud není burzovním obchodem sjednáno jinak. Jejich výše je ur ena podle celkové p edpokládané
platby odb ratele za p íslušné faktura ní období v etn dan z p idané hodnoty. Dodavatel je povinen po uzav ení burzovního obchodu (záv rkového listu) vystavit odb rateli v souladu s podmínkami
uzav eného burzovního obchodu (záv rkového listu) platební kalendá s uvedením po tu, výše
a splatnosti záloh.
5. Zálohy zaplacené odb ratelem na p íslušné zú tovací období budou dodavatelem vypo ádány ve
faktu e za zú tovací období. Rozdíl ve faktu e mezi vyú tovanou ástkou a zaplacenými zálohami,
který je nedoplatkem odb ratele, je odb ratel povinen zaplatit dodavateli v termínu splatnosti faktury.
Rozdíl ve faktu e mezi vyú tovanou ástkou a zaplacenými zálohami, který je p eplatkem odb ratele,
dodavatel vrátí odb rateli v termínu splatnosti faktury na bankovní ú et odb ratele uvedený v záv rkovém listu s použitím variabilního symbolu uvedeného na faktu e. P eplatky a nedoplatky odb ratele
je dodavatel oprávn n p evád t do dalšího zú tovacího období, dále je oprávn n zapo ítat p eplatek
odb ratele na úhradu záloh v dalším zú tovacím období, p i emž p evod a zapo tení t chto ástek je
povinen vždy oznámit odb rateli.
6. Odb ratel je povinen provád t všechny platby bezhotovostn v tuzemské m n , pokud není burzovním obchodem (záv rkovým listem) sjednána jiná m na, na bankovní ú et dodavatele uvedený
na p íslušné faktu e s použitím variabilního symbolu uvedeného na faktu e. Pokud odb ratel poukáže
platbu s nesprávným variabilním symbolem, nebo ji poukáže na jiný bankovní ú et dodavatele, než je
uvedeno na faktu e, je dodavatel oprávn n platbu vrátit odb rateli jako neidentifikovatelnou a ú tovat
úrok z prodlení za opožd né placení od data splatnosti faktury až do obdržení správn poukázané
platby.
7. Zaplacením plateb se rozumí p ipsání p íslušné ástky na bankovní ú et dodavatele. P ipadne-li den
splatnosti faktury nebo zálohy na den pracovního volna nebo klidu, je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.
8. V p ípad prodlení odb ratele s úhradou jakékoliv ástky vyplývající z uzav eného burzovního obchodu (záv rkového listu), je odb ratel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 %
z dlužné ástky za každý den prodlení.
9. V p ípad , že je odb ratel v prodlení s úhradou jakékoliv ástky vyplývající z uzav eného burzovního
obchodu, má dodavatel právo zaslat odb rateli písemné výzvy i upomínky k placení. Odb ratel je
v takovém p ípad povinen uhradit dodavateli náklady spojené se zasláním písemné výzvy i upomínky k placení.
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10. V p ípad prodlení dodavatele s úhradou jakékoliv ástky vyplývající z uzav eného burzovního obchodu (záv rkového listu), je dodavatel povinen uhradit odb rateli úrok z prodlení ve výši 0,05 %
z dlužné ástky za každý den prodlení.

Reklamace
1. Zjistí-li odb ratel chyby nebo omyly p i vyú tování dodávky elekt iny dle uzav eného burzovního obchodu (záv rkového listu), má právo p íslušné vyú tování (fakturu) u dodavatele reklamovat. Reklamace musí mít písemnou formu a její uplatn ní nemá odkladný ú inek na splatnost faktury, vyjma
zcela zjevné chyby, nedohodne-li se odb ratel a dodavatel jinak.
2. Dodavatel je povinen reklamaci p ezkoumat a výsledek p ezkoumání je povinen oznámit odb rateli
ve lh tách stanovených p íslušnými právními p edpisy.

Omezení a p erušení dodávky
1. Dodavatel je oprávn n p erušit nebo omezit v nezbytném rozsahu dodávku elekt iny dle burzovního
obchodu (záv rkového listu) v odb rném míst v p ípadech neoprávn ného odb ru, který je definován p íslušnými platnými právními p edpisy.
2. P erušení nebo omezení dodávky elekt iny z d vodu neoprávn ného odb ru bude provedeno provozovatelem distribu ní soustavy na žádost dodavatele bezprost edn po zjišt ní neoprávn ného odb ru a bude provedeno na náklady odb ratele.
3. P erušením nebo omezením dodávky elekt iny v p ípadech neoprávn ného odb ru nevzniká odb rateli právo na náhradu škody a ušlého zisku na dodavateli a na provozovateli distribu ní soustavy.
4. Odb ratel je povinen uhradit dodavateli náklady spojené s p erušením, obnovením nebo ukon ením
dodávky elekt iny z d vodu neoprávn ného odb ru.

Odstoupení od burzovního obchodu (záv rkového listu)
1. Dodavatel je oprávn n odstoupit od burzovního obchodu (záv rkového listu) v p ípad :
a) podstatného porušení povinností podmínek burzovního obchodu (záv rkového listu) odb ratelem,
b) je-li déle jak 30 kalendá ních dní z d vodu ne innosti nebo nepln ní povinností odb ratele p erušena dodávka elekt iny ze strany dodavatele nebo provozovatele distribu ní soustavy z d vodu
neoprávn ného odb ru elekt iny,
c) je-li odb ratel v úpadku nebo je mu povoleno vyrovnání.
2. Za podstatné porušení podmínek burzovního obchodu (záv rkového listu) odb ratelem se považuje
zejména:
a) je-li odb ratel i p es doru ení výzvy nebo upomínky k placení v prodlení se zaplacením pen žitého závazku vyplývajícího ze záv rkového listu trvajícího déle než 14 kalendá ních dní, zejména
v prodlení s placením záloh nebo faktur za dodávku elekt iny, smluvních pokut, vyú továním úroku z prodlení nebo škody, náklad spojených s upomínáním, zahájením p erušení, p erušením,
zajišt ním obnovení nebo s ukon ením dodávky elekt iny,
b) poruší–li odb ratel podstatn povinnosti zvláš specifikované burzovním obchodem (záv rkovým
listem).
3. Odb ratel je oprávn n odstoupit od burzovního obchodu (záv rkového listu) v p ípad :
a) podstatného porušení povinností podmínek burzovního obchodu (záv rkového listu) dodavatelem,
b) je-li dodavatel v úpadku nebo je mu povoleno vyrovnání.
4. Za podstatné porušení podmínek burzovního obchodu (záv rkového listu) dodavatelem se považuje
zejména:
a) bezd vodné p erušení, omezení nebo ukon ení dodávky elekt iny dodavatelem,
b) bezd vodné nezajišt ní dopravy elekt iny a souvisejících služeb ze strany dodavatele,
c) je-li dodavatel i p es doru ení výzvy nebo upomínky k placení v prodlení se zaplacením pen žitého závazku vyplývajícího ze záv rkového listu trvajícího déle než 14 kalendá ních dn ,
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d) poruší–li dodavatel podstatn povinnosti zvláš specifikované burzovním obchodem (záv rkovým
listem).
5. Odstoupení od burzovního obchodu (záv rkového listu) musí být provedeno písemn a je ú inné
dnem doru ení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní stran , nebo pozd jším dnem, který je v oznámení o odstoupení odstupující smluvní stranou stanoven. Odstupující smluvní strana je
povinna oznámit odstoupení od burzovního obchodu (záv rkového listu) p íslušnému provozovateli
distribu ní soustavy.

Komunikace a doru ování
1. Korespondence, oznámení i jiné sd lení u in né mezi smluvními stranami na základ uzav eného
burzovního obchodu (záv rkového listu) musí mít písemnou podobu a musí být v eském jazyce (dále „písemnost“).
2. Písemnosti se považují za doru ené:
a) osobním doru ením a p edáním kontaktní osob smluvní strany, která je adresátem,
b) pátým kalendá ním dnem ode dne odeslání doporu eného dopisu na kontaktní adresu smluvní
strany, která je adresátem, nebo d ív jším dnem doru ení,
c) zp tným potvrzením faxové nebo elektronické zprávy, která byla odeslána na kontaktní faxové
íslo nebo emailovou adresu smluvní strany, která je adresátem.
3. Smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní stran jakékoliv zm ny v kontaktních údajích pro
doru ování písemností. Za doru ené budou považovány i písemnosti, které se vrátí odesílající
smluvní stran jako nedoru ené v d sledku neoznámení nových kontaktních údaj stranou, která je
adresátem.

Kontaktní údaje:
Dodavatel:

1. kontakt zákaznická linka: tel. 840 222 222, vy ízení požadavk p es zákaznický formulá : http://www.centropol.cz/spolecnost/kontakty/zakaznicky-formular
2. kontakt obchodní zástupci Aleš Jení ek, Aleš Kad ra, tel. 475 259 426, 475 259 424,
email: jenicek@centropol.cz, kadera@centropol.cz

Odb ratel:

Ing. Vladimír Van k, tel.: 588 443 596, 602 708 068, e-mail: vladimir.vanek@fnol.cz

Ml enlivost
1. Dodavatel a odb ratel se zavazují, že neposkytnou záv rkový list jako celek ani jeho ást (která není
ve ejn známa) a neve ejné informace z n ho plynoucí t etí osob bez p edchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, krom p ípad , kdy jim zve ejn ní nebo poskytnutí t etí osob ur uje p íslušný právní p edpis.
2. Dodavatel a odb ratel se zavazují p ijmout technická a organiza ní vnit ní opat ení k ochran neveejných informací, zejména d v rných informací a osobních údaj .

P edcházení škodám
1. Dodavatel a odb ratel jsou povinni navzájem se informovat o všech skute nostech, kterých jsou si
v domi, a které by mohly vést ke škodám, a jsou povinni usilovat o odvrácení hrozících škod.
2. Dodavatel a odb ratel jsou zbaveni odpov dnosti za áste né nebo úplné nepln ní povinností daných burzovním obchodem (záv rkovým listem) v p ípadech, kdy toto nepln ní bylo výsledkem okolností vylu ujících odpov dnost ve smyslu §374 zák. . 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném
zn ní, nebo za podmínek vyplývajících ze zákona . 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv tvích v platném zn ní.
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Ostatní ujednání
1. Záv rkový list je Smlouvou o sdružených službách dodávky elekt iny mezi držitelem licence na obchod s elekt inou (dodavatelem) a oprávn ným zákazníkem (odb ratelem), uzav enou podle zákona
. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném zn ní, zákona . 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv tvích v platném zn ní (Energetický zákon) a p íslušných souvisejících právních p edpis .
2. Dodavatel a odb ratel jsou povinni postupovat p i pln ní podmínek burzovního obchodu (záv rkového listu) v souladu s podmínkami p íslušného burzovního obchodu (záv rkového listu), platnými pravidly provozování distribu ní soustavy místn p íslušného provozovatele distribu ní soustavy, p íslušnými právními p edpisy a technickými normami.
3. Odb ratel je oprávn n ukon it odb r elekt iny v odb rném míst v p ípad , kdy dodavateli doloží, že
ukon uje odb r elekt iny z d vodu zm ny p evodu vlastnických práv k odb rnému místu nebo
z d vodu fyzické likvidace odb rného místa (živelná pohroma, demolice). V takovém p ípad je dodavatel povinen ukon it dodávku elekt iny do odb rného místa nejpozd ji do 30 kalendá ních dn
ode dne oznámení odb ratele o ukon ení odb ru elekt iny z výše uvedených d vod .
4. Dodavatel a odb ratel jsou se souhlasem burzy oprávn ni ukon it pln ní burzovního obchodu (záv rkového listu) rovn ž vzájemnou písemnou dohodou.
5. Uzav ením burzovního obchodu (záv rkového listu) se ke dni zahájení sjednané dodávky elekt iny do
odb rného místa ruší všechny smluvní vztahy související s dodávkou elekt iny do tohoto odb rného
místa, které byly uzav eny mezi dodavatelem a odb ratelem nebo jejich právními p edch dci p ed
uzav ením burzovního obchodu.
6. Pokud by se jakékoliv ustanovení záv rkového listu dostalo do rozporu s platným právním ádem
eské republiky i mezinárodní smlouvou, kterou je eská republika vázána, bude takovéto ustanovení automaticky považováno za neplatné a bude postupováno dle aktuální právní úpravy. Tato skute nost nemá vliv na platnost a ú innost ostatních ustanovení záv rkového listu.
7. Dodavatel a odb ratel jsou povinni vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byly p ípadné spory vyplývající
z burzovního obchodu (záv rkového listu) urovnány smírnou cestou, k tomuto vyvinou vzájemnou
sou innost.

Rozhod í doložka:
Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepoda í odstranit jednáním mezi
stranami, budou rozhodovány s kone nou platností u Rozhod ího soudu p i eskomoravské komoditní
burze Kladno podle jeho ádu jedním nebo více rozhodci.

V Kladn dne 10. ervence 2012

.....................................................
za dodavatele

....................................................
za odb ratele

..........................................................
Jitka Kostková
za MKBK
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Záv rkový list . EL2012071028
(pro burzovní obchody se silovou elekt inou v rámci sdružených služeb dodávky elekt iny)
íslo aukce:

6.

Datum konání burzovního shromážd ní: 10. ervence 2012

Dodavatel (prodávající):
Obchodní firma:
Zaps. v:
Sídlo:
I : 25458302
Bankovní spojení:
Zastoupena:
Jméno a p íjmení maklé e:
Eviden ní íslo maklé e:

Odb ratel (kupující):
Obchodní firma:
Zaps. v:
Sídlo:
I : 00064165
Bankovní spojení:
Zastoupena:
Jméno a p íjmení maklé e:
Eviden ní íslo maklé e:

CENTROPOL ENERGY, a.s.
OR Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1457
Vaní kova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem
DI : CZ25458302
27000297/0100
Ing. Vratislav Kaválek
41037

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Registru ekonomických subjekt , SÚ
U Nemocnice 2, 12802 Praha 2
DI : CZ00064165
24035021/0100
Ing. Petr Havelka
41013

Popis produktu:

Dodávka elekt iny v rámci sdružených služeb dodávky
elekt iny v nap ové hladin nízkého nap tí

Po et odb rných míst:

13

Termín dodávky:

01. 01. 2013 – 31. 12. 2013

Celkové množství dodávky:

559 MWh

Distribu ní sazba
C01d, C02d, C03d
C25d, C26d

Technické parametry dodávky:

Jednotková cena (bez DPH)
CZK/MWh
Nízký tarif
Vysoký tarif
1 302
924
1 471

viz P íloha záv rkového listu . 1.

Zú tovací podmínky
Zú tovací období:

rok

Splatnost zú tovací faktury:

30 dní

Zálohy v pr b hu zú tovacího období:
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Ostatní podmínky:
Dodavatel bude odb rateli ú tovat dodávku elekt iny na jedné slou ené faktu e (da ovém dokladu) s tím,
že za každé odb rné místo bude provedeno vyú tování s rozepsáním jednotlivých položek ceny spolu
s uvedením ceny celkem a p íslušné výše DPH v % a v K .
Dodavatel bude odb rateli p edepisovat a ú tovat zálohy na jednom slou eném p edpisu a slou eném
da ovém dokladu o p ijetí platby s tím, že celková záloha a p ijatá platba bude rozepsána na díl í zálohy
za jednotlivá odb rná místa spolu s uvedením ceny celkem a p íslušné výše DPH v % a v K .
Dodavatel je povinen na vyžádání jednotlivého odb ratele používat:
a) klasickou fakturu (papírová podoba)
b) elektronickou fakturu s následným zasláním faktury v papírové podob
c) namísto slou ené faktury fakturu na každé jednotlivé odb rné místo
d) namísto slou eného p edpisu záloh a slou eného da ového dokladu o p ijetí platby p edpis záloh
a da ový doklad o p ijetí platby za každé jednotlivé odb rné místo

Na odb ratele se nevztahují jednotlivé regula ní stupn podle p íslušné platné vyhlášky Ministerstva
pr myslu a obchodu R o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního
plánu.

Dodací podmínky
1. Dodavatel je povinen dodávat sjednané množství silové elekt iny do odb rného místa odb ratele,
v rozsahu a za podmínek uzav eného burzovního obchodu (záv rkového listu) v kvalit podle p íslušných platných právních p edpis , pokud tomu nebrání okolnosti vyvolané provozovatelem distribu ní soustavy nebo okolnosti stanovené právními p edpisy.
2. Za sjednané množství dodávky silové elekt iny se považuje skute n dodané a odebrané množství
elekt iny v odb rném míst odb ratele. Celkové množství dodávky silové elekt iny uvedené na záv rkovém listu p edstavuje p edpokládané množství dodávky elekt iny.
3. Dodávka silové elekt iny se uskute uje v nap ové hladin nízkého nap tí v souladu s hodnotou
hlavního jisti e p ed m ícím za ízením.
4. Dodávka silové elekt iny je spln na p echodem elekt iny z p íslušné distribu ní soustavy p es m ící
za ízení do odb rného místa odb ratele. M ení dodávek, v etn vyhodnocování a p edávání výsledk m ení je zajiš ováno provozovatelem distribu ní soustavy podle p íslušného platného právního p edpisu.
5. Dodavatel je povinen zajistit na vlastní jméno a na vlastní ú et pro odb rné místo odb ratele dopravu
elekt iny a ostatní související služby a dále je povinen uzav ít s provozovatelem distribu ní soustavy
jménem a na ú et odb ratele smlouvu o distribuci elekt iny do odb rného místa odb ratele.
6. Odb ratel uzav ením burzovního obchodu souhlasí, aby dodavatel uzav el s provozovatelem distribu ní soustavy smlouvu o distribuci elekt iny do odb rného místa a dále je povinen poskytnout dodavateli k uzav ení smlouvy o distribuci elekt iny nezbytnou sou innost. Dodavatel je oprávn n pov it
uzav ením smlouvy o distribuci elekt iny do odb rného místa t etí osobu, avšak odpov dnost v i
odb rateli za uzav ení takové smlouvy nese sám.
7. Dodavatel je povinen ve smyslu p íslušného platného právního p edpisu p evzít závazek odb ratele
odebrat elekt inu z elektriza ní soustavy a nést plnou zodpov dnost za odchylku odb ratele vztahující se k odb rnému místu odb ratele (dále „p enesení odpov dnosti za odchylku na dodavatele“).
Z d vodu p enesení odpov dnosti za odchylku na dodavatele není odb ratel oprávn n mít pro dodávku elekt iny do odb rného místa dle burzovního obchodu (záv rkového listu) jiného nebo více jiných dodavatel .
8. Sjednaná dodávka elekt iny m že být omezena, pokud bude provozovatelem p enosové soustavy
nebo provozovatelem distribu ní soustavy vyhlášen stav nouze podle p íslušných platných právních
p edpis . Odb rná místa s odb rem elekt iny ze za ízení distribu ních soustav s nap tím do 1 kV
s hodnotou jisti e nižší než 200 A jsou za azena v souladu s platnými právními p edpisy do regula ního stupn . 2. Odb rná místa s odb rem elekt iny ze za ízení distribu ních soustav s nap tím do
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1 kV s hodnotou jisti e p ed elektrom rem 200 A a vyšší jsou za azena v regula ních stupních
. 4 a 6. Odb ratel je povinen sledovat informace o vyhlášení omezujících regula ních opat ení
v p ípad hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice. Dodavatel i odb ratel jsou povinni v p ípad hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice postupovat podle p íslušného platného právního p edpisu.
9. Odb ratel je povinen p i odb ru elekt iny dle uzav eného burzovního obchodu (záv rkového listu)
respektovat podmínky distribuce elekt iny p íslušného provozovatele distribu ní soustavy a dále je
povinen udržovat odb rná za ízení ve stavu, který odpovídá p íslušným technickým normám a platným právním p edpis m.

Platební podmínky
1. Odb ratel je povinen zaplatit dodavateli za dodávku elekt iny cenu, která je tvo ena:
a) cenou za silovou elekt inu,
b) cenou za distribuci elekt iny, systémové služby a ostatní související služby, která bude stanovena
v souladu s všeobecn závaznými právními p edpisy, zejména cenovými rozhodnutími p íslušných správních a regula ních orgán .
2. Dodávky elekt iny se ú tují v zú tovacím období fakturami, které musí mít náležitosti da ových doklad podle p íslušných právních p edpis .
3. K ú tované cen dodávky elekt iny se p ipo ítává da z elekt iny, da z p idané hodnoty, poplatky
a jiné nep ímé dan stanovené v souladu s p íslušnými právními p edpisy.
4. V pr b hu zú tovacího období hradí odb ratel dodavateli za dodávky elekt iny pravidelné zálohy,
pokud není burzovním obchodem sjednáno jinak. Jejich výše je ur ena podle celkové p edpokládané
platby odb ratele za p íslušné faktura ní období v etn dan z p idané hodnoty. Dodavatel je povinen po uzav ení burzovního obchodu (záv rkového listu) vystavit odb rateli v souladu s podmínkami
uzav eného burzovního obchodu (záv rkového listu) platební kalendá s uvedením po tu, výše
a splatnosti záloh.
5. Zálohy zaplacené odb ratelem na p íslušné zú tovací období budou dodavatelem vypo ádány ve
faktu e za zú tovací období. Rozdíl ve faktu e mezi vyú tovanou ástkou a zaplacenými zálohami,
který je nedoplatkem odb ratele, je odb ratel povinen zaplatit dodavateli v termínu splatnosti faktury.
Rozdíl ve faktu e mezi vyú tovanou ástkou a zaplacenými zálohami, který je p eplatkem odb ratele,
dodavatel vrátí odb rateli v termínu splatnosti faktury na bankovní ú et odb ratele uvedený v záv rkovém listu s použitím variabilního symbolu uvedeného na faktu e. P eplatky a nedoplatky odb ratele
je dodavatel oprávn n p evád t do dalšího zú tovacího období, dále je oprávn n zapo ítat p eplatek
odb ratele na úhradu záloh v dalším zú tovacím období, p i emž p evod a zapo tení t chto ástek je
povinen vždy oznámit odb rateli.
6. Odb ratel je povinen provád t všechny platby bezhotovostn v tuzemské m n , pokud není burzovním obchodem (záv rkovým listem) sjednána jiná m na, na bankovní ú et dodavatele uvedený
na p íslušné faktu e s použitím variabilního symbolu uvedeného na faktu e. Pokud odb ratel poukáže
platbu s nesprávným variabilním symbolem, nebo ji poukáže na jiný bankovní ú et dodavatele, než je
uvedeno na faktu e, je dodavatel oprávn n platbu vrátit odb rateli jako neidentifikovatelnou a ú tovat
úrok z prodlení za opožd né placení od data splatnosti faktury až do obdržení správn poukázané
platby.
7. Zaplacením plateb se rozumí p ipsání p íslušné ástky na bankovní ú et dodavatele. P ipadne-li den
splatnosti faktury nebo zálohy na den pracovního volna nebo klidu, je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.
8. V p ípad prodlení odb ratele s úhradou jakékoliv ástky vyplývající z uzav eného burzovního obchodu (záv rkového listu), je odb ratel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 %
z dlužné ástky za každý den prodlení.
9. V p ípad , že je odb ratel v prodlení s úhradou jakékoliv ástky vyplývající z uzav eného burzovního
obchodu, má dodavatel právo zaslat odb rateli písemné výzvy i upomínky k placení. Odb ratel je
v takovém p ípad povinen uhradit dodavateli náklady spojené se zasláním písemné výzvy i upomínky k placení.
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10. V p ípad prodlení dodavatele s úhradou jakékoliv ástky vyplývající z uzav eného burzovního obchodu (záv rkového listu), je dodavatel povinen uhradit odb rateli úrok z prodlení ve výši 0,05 %
z dlužné ástky za každý den prodlení.

Reklamace
1. Zjistí-li odb ratel chyby nebo omyly p i vyú tování dodávky elekt iny dle uzav eného burzovního obchodu (záv rkového listu), má právo p íslušné vyú tování (fakturu) u dodavatele reklamovat. Reklamace musí mít písemnou formu a její uplatn ní nemá odkladný ú inek na splatnost faktury, vyjma
zcela zjevné chyby, nedohodne-li se odb ratel a dodavatel jinak.
2. Dodavatel je povinen reklamaci p ezkoumat a výsledek p ezkoumání je povinen oznámit odb rateli
ve lh tách stanovených p íslušnými právními p edpisy.

Omezení a p erušení dodávky
1. Dodavatel je oprávn n p erušit nebo omezit v nezbytném rozsahu dodávku elekt iny dle burzovního
obchodu (záv rkového listu) v odb rném míst v p ípadech neoprávn ného odb ru, který je definován p íslušnými platnými právními p edpisy.
2. P erušení nebo omezení dodávky elekt iny z d vodu neoprávn ného odb ru bude provedeno provozovatelem distribu ní soustavy na žádost dodavatele bezprost edn po zjišt ní neoprávn ného odb ru a bude provedeno na náklady odb ratele.
3. P erušením nebo omezením dodávky elekt iny v p ípadech neoprávn ného odb ru nevzniká odb rateli právo na náhradu škody a ušlého zisku na dodavateli a na provozovateli distribu ní soustavy.
4. Odb ratel je povinen uhradit dodavateli náklady spojené s p erušením, obnovením nebo ukon ením
dodávky elekt iny z d vodu neoprávn ného odb ru.

Odstoupení od burzovního obchodu (záv rkového listu)
1. Dodavatel je oprávn n odstoupit od burzovního obchodu (záv rkového listu) v p ípad :
a) podstatného porušení povinností podmínek burzovního obchodu (záv rkového listu) odb ratelem,
b) je-li déle jak 30 kalendá ních dní z d vodu ne innosti nebo nepln ní povinností odb ratele p erušena dodávka elekt iny ze strany dodavatele nebo provozovatele distribu ní soustavy z d vodu
neoprávn ného odb ru elekt iny,
c) je-li odb ratel v úpadku nebo je mu povoleno vyrovnání.
2. Za podstatné porušení podmínek burzovního obchodu (záv rkového listu) odb ratelem se považuje
zejména:
a) je-li odb ratel i p es doru ení výzvy nebo upomínky k placení v prodlení se zaplacením pen žitého závazku vyplývajícího ze záv rkového listu trvajícího déle než 14 kalendá ních dní, zejména
v prodlení s placením záloh nebo faktur za dodávku elekt iny, smluvních pokut, vyú továním úroku z prodlení nebo škody, náklad spojených s upomínáním, zahájením p erušení, p erušením,
zajišt ním obnovení nebo s ukon ením dodávky elekt iny,
b) poruší–li odb ratel podstatn povinnosti zvláš specifikované burzovním obchodem (záv rkovým
listem).
3. Odb ratel je oprávn n odstoupit od burzovního obchodu (záv rkového listu) v p ípad :
a) podstatného porušení povinností podmínek burzovního obchodu (záv rkového listu) dodavatelem,
b) je-li dodavatel v úpadku nebo je mu povoleno vyrovnání.
4. Za podstatné porušení podmínek burzovního obchodu (záv rkového listu) dodavatelem se považuje
zejména:
a) bezd vodné p erušení, omezení nebo ukon ení dodávky elekt iny dodavatelem,
b) bezd vodné nezajišt ní dopravy elekt iny a souvisejících služeb ze strany dodavatele,
c) je-li dodavatel i p es doru ení výzvy nebo upomínky k placení v prodlení se zaplacením pen žitého závazku vyplývajícího ze záv rkového listu trvajícího déle než 14 kalendá ních dn ,
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d) poruší–li dodavatel podstatn povinnosti zvláš specifikované burzovním obchodem (záv rkovým
listem).
5. Odstoupení od burzovního obchodu (záv rkového listu) musí být provedeno písemn a je ú inné
dnem doru ení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní stran , nebo pozd jším dnem, který je v oznámení o odstoupení odstupující smluvní stranou stanoven. Odstupující smluvní strana je
povinna oznámit odstoupení od burzovního obchodu (záv rkového listu) p íslušnému provozovateli
distribu ní soustavy.

Komunikace a doru ování
1. Korespondence, oznámení i jiné sd lení u in né mezi smluvními stranami na základ uzav eného
burzovního obchodu (záv rkového listu) musí mít písemnou podobu a musí být v eském jazyce (dále „písemnost“).
2. Písemnosti se považují za doru ené:
a) osobním doru ením a p edáním kontaktní osob smluvní strany, která je adresátem,
b) pátým kalendá ním dnem ode dne odeslání doporu eného dopisu na kontaktní adresu smluvní
strany, která je adresátem, nebo d ív jším dnem doru ení,
c) zp tným potvrzením faxové nebo elektronické zprávy, která byla odeslána na kontaktní faxové
íslo nebo emailovou adresu smluvní strany, která je adresátem.
3. Smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní stran jakékoliv zm ny v kontaktních údajích pro
doru ování písemností. Za doru ené budou považovány i písemnosti, které se vrátí odesílající
smluvní stran jako nedoru ené v d sledku neoznámení nových kontaktních údaj stranou, která je
adresátem.

Kontaktní údaje:
Dodavatel:

1. kontakt zákaznická linka: tel. 840 222 222, vy ízení požadavk p es zákaznický formulá : http://www.centropol.cz/spolecnost/kontakty/zakaznicky-formular
2. kontakt obchodní zástupci Aleš Jení ek, Aleš Kad ra, tel. 475 259 426, 475 259 424,
email: jenicek@centropol.cz, kadera@centropol.cz

Odb ratel:

Ing. Ladislav Pavel, tel.: 224 963 202, e-mail: ladislav.pavel@vfn.cz

Ml enlivost
1. Dodavatel a odb ratel se zavazují, že neposkytnou záv rkový list jako celek ani jeho ást (která není
ve ejn známa) a neve ejné informace z n ho plynoucí t etí osob bez p edchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, krom p ípad , kdy jim zve ejn ní nebo poskytnutí t etí osob ur uje p íslušný právní p edpis.
2. Dodavatel a odb ratel se zavazují p ijmout technická a organiza ní vnit ní opat ení k ochran neveejných informací, zejména d v rných informací a osobních údaj .

P edcházení škodám
1. Dodavatel a odb ratel jsou povinni navzájem se informovat o všech skute nostech, kterých jsou si
v domi, a které by mohly vést ke škodám, a jsou povinni usilovat o odvrácení hrozících škod.
2. Dodavatel a odb ratel jsou zbaveni odpov dnosti za áste né nebo úplné nepln ní povinností daných burzovním obchodem (záv rkovým listem) v p ípadech, kdy toto nepln ní bylo výsledkem okolností vylu ujících odpov dnost ve smyslu §374 zák. . 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném
zn ní, nebo za podmínek vyplývajících ze zákona . 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv tvích v platném zn ní.
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Ostatní ujednání
1. Záv rkový list je Smlouvou o sdružených službách dodávky elekt iny mezi držitelem licence na obchod s elekt inou (dodavatelem) a oprávn ným zákazníkem (odb ratelem), uzav enou podle zákona
. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném zn ní, zákona . 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv tvích v platném zn ní (Energetický zákon) a p íslušných souvisejících právních p edpis .
2. Dodavatel a odb ratel jsou povinni postupovat p i pln ní podmínek burzovního obchodu (záv rkového listu) v souladu s podmínkami p íslušného burzovního obchodu (záv rkového listu), platnými pravidly provozování distribu ní soustavy místn p íslušného provozovatele distribu ní soustavy, p íslušnými právními p edpisy a technickými normami.
3. Odb ratel je oprávn n ukon it odb r elekt iny v odb rném míst v p ípad , kdy dodavateli doloží, že
ukon uje odb r elekt iny z d vodu zm ny p evodu vlastnických práv k odb rnému místu nebo
z d vodu fyzické likvidace odb rného místa (živelná pohroma, demolice). V takovém p ípad je dodavatel povinen ukon it dodávku elekt iny do odb rného místa nejpozd ji do 30 kalendá ních dn
ode dne oznámení odb ratele o ukon ení odb ru elekt iny z výše uvedených d vod .
4. Dodavatel a odb ratel jsou se souhlasem burzy oprávn ni ukon it pln ní burzovního obchodu (záv rkového listu) rovn ž vzájemnou písemnou dohodou.
5. Uzav ením burzovního obchodu (záv rkového listu) se ke dni zahájení sjednané dodávky elekt iny do
odb rného místa ruší všechny smluvní vztahy související s dodávkou elekt iny do tohoto odb rného
místa, které byly uzav eny mezi dodavatelem a odb ratelem nebo jejich právními p edch dci p ed
uzav ením burzovního obchodu.
6. Pokud by se jakékoliv ustanovení záv rkového listu dostalo do rozporu s platným právním ádem
eské republiky i mezinárodní smlouvou, kterou je eská republika vázána, bude takovéto ustanovení automaticky považováno za neplatné a bude postupováno dle aktuální právní úpravy. Tato skute nost nemá vliv na platnost a ú innost ostatních ustanovení záv rkového listu.
7. Dodavatel a odb ratel jsou povinni vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byly p ípadné spory vyplývající
z burzovního obchodu (záv rkového listu) urovnány smírnou cestou, k tomuto vyvinou vzájemnou
sou innost.

Rozhod í doložka:
Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepoda í odstranit jednáním mezi
stranami, budou rozhodovány s kone nou platností u Rozhod ího soudu p i eskomoravské komoditní
burze Kladno podle jeho ádu jedním nebo více rozhodci.

V Kladn dne 10. ervence 2012

.....................................................
za dodavatele

....................................................
za odb ratele

..........................................................
Jitka Kostková
za MKBK
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