Obchodní podmínky dodávky
Èlánek I. Základní ustanovení
1. Tyto Obchodní podmínky dodávky („OPD“) upravují smluvní vztahy, které se týkají dodávky elektøiny a/nebo zemního
plynu (spoleènì též jako „Produkty“ nebo jednotlivì jako
„Produkt“), mezi spoleèností CENTROPOL ENERGY, a.s., jako
obchodníkem s elektøinou, resp. obchodníkem s plynem („Dodavatel“) a jejím zákazníkem jako odbìratelem („Zákazník“)
pro dodávku elektøiny zákazníkùm pøipojeným ze sítí nízkého
napìtí, resp. dodávku zemního plynu a jsou nedílnou souèástí smlouvy o poskytování služeb („Smlouva“). Ustanovení ve Smlouvì mají pøed ustanoveními OPD pøednost, jsou-li
s nimi v rozporu. OPD byly vydány v souladu s § 1751 zákona
è. 89/2012 Sb., obèanského zákoníku („OZ“).
2. Pro úèely OPD a Smlouvy má odborná terminologie význam
ve smyslu zákona è. 458/2000 Sb., energetického zákona,
ve znìní pozdìjších pøedpisù („EZ“) a souvisejících právních
pøedpisù. V rozsahu neupraveném Smlouvou nebo OPD se
právní vztahy stran øídí OZ.
3. V pøípadì, že Zákazník odebírá od Dodavatele oba
Produkty, tj. jak elektøinu, tak zemní plyn, a tyto OPD hovoøí
o Smlouvì, má se tím na mysli vždy jen smluvní vztah, který se
týká dodávky jednoho Produktu, ledaže je ve Smlouvì nebo
OPD pro konkrétní pøípad uvedeno jinak. Není-li uvedeno
jinak, je smluvní vztah ohlednì dodávky elektøiny nezávislý na
smluvním vztahu ohlednì dodávky zemního plynu a naopak
(byť by byly založeny jediným smluvním dokumentem). Jsouli dále ve Smlouvì ujednány další služby nad rámec dodávek
Produktù, jedná se v tomto rozsahu o samostatný smluvní
vztah; není-li uvedeno jinak, je tento smluvní vztah nezávislý
na smluvních vztazích ohlednì dodávky elektøiny a/nebo
zemního plynu.
4. Pøi komunikaci s Dodavatelem bude Zákazník pro úèely
pøíjmení
EAN/
EIC kód odbìrného místa. Písemnou komunikaci musí navíc
vždy Zákazník nebo osoba oprávnìná jednat za Zákazníka
podepsat a datovat.
Èlánek II. Dodací podmínky
1. Dodavatel se zavazuje Zákazníkovi dodávat zvolený
Produkt, a není-li pøedmìtem Smlouvy Produkt jen jako
komodita, zajistit dopravu/distribuci Produktu a související
služby („Regulované služby“) a Zákazník se zavazuje
Dodavateli zaplatit cenu za dodávku Produktu, a není-li
pøedmìtem Smlouvy Produkt jen jako komodita, rovnìž
regulovanou cenu za Regulované služby. Zákazník výslovnì
souhlasí, aby za nìj Dodavatel uzavøel smlouvu zahrnující
dopravu/distribuci Produktu do odbìrného místa Zákazníka,
není-li pøedmìtem Smlouvy Produkt jen jako komodita. Pro
daný úèel se Zákazník zavazuje poskytnout Dodavateli svoji
souèinnost.
2. Dodávka elektøiny se uskuteèòuje z distribuèní sítì pøíslušného provozovatele distribuèní soustavy („PDS“) dle smlouvy
o pøipojení, kterou Zákazník uzavøel s PDS v souladu s Pravidly
provozování distribuèní soustavy („PPDS“) a s Podmínkami
distribuce elektøiny („PDE“). Dodávka zemního plynu se uskuteèòuje z distribuèní sítì pøíslušného PDS v souladu s Øádem
provozovatele pøepravní soustavy a Øádem provozovatele
distribuèní soustavy („Øád PDS“), k jehož zaøízení je odbìrné
místo Zákazníka pøipojeno.
3. Dodávka Produktu je splnìna jeho pøechodem pøes mìøicí
zaøízení, kterým je mìøen, do odbìrného místa Zákazníka.
Mìøení dodávky Produktu, vyhodnocení a pøedávání výsledkù
mìøení zajišťuje PDS v souladu s EZ a dalšími pøíslušnými
právními pøedpisy.
4. Dodavatel se zavazuje:
a) dodat sjednané množství Produktu do odbìrného místa Zákazníka v kvalitì stanovené pøíslušnými právními pøedpisy;
není-li množství Produktu sjednáno, pak množství Produktu
dle skuteèné spotøeby Zákazníka;
b) pøevzít za Zákazníka odpovìdnost za odchylku v režimu pøenesení odpovìdnosti za odchylku dle pøíslušných právních
pøedpisù; touto povinností není Dodavatel vázán v pøípadì,
že Zákazník poruší svoji povinnost dle èl. II odst. 5 písm. a)
tìchto OPD;
c) zajistit bezpeènostní standard dodávky zemního plynu dle
§ 73a EZ.
5. Zákazník se zavazuje:
a) nebýt v dobì od zahájení dodávek Produktu podle Smlouvy
stranou jiného smluvního vztahu o dodávkách daného Produktu s jiným dodavatelem; porušení této povinnosti pøedstavuje podstatné porušení Smlouvy;
b) øídit se pøi odbìru Produktu pøíslušnými PPDS, PDE a Øádem
PDS;
c) respektovat opatøení aplikovaná v souvislosti se stavem
nouze nebo hrozícím stavem nouze; Dodavatel je oprávnìn
pro tyto pøípady dodávky Produktu omezit nebo je zmìnit
a Zákazník je povinen tato opatøení strpìt;
d) uhradit Dodavateli sjednané ceny, náklady, poplatky nebo
sankce stanovené pøíslušným Ceníkem, Smlouvou nebo
OPD;
e) poskytnout Dodavateli souèinnost potøebnou pro úèely
dovršení procesu zmìny dodavatele, zejména poskytnout
Dodavateli úplné a pravdivé informace o své osobì a odbìrném místì, jakož i informace o smluvním vztahu se svým pùvodním dodavatelem; pokud Zákazník nenapraví poskytnutí
nesprávných nebo neúplných informací ani po upozornìní,
jedná se o podstatné porušení Smlouvy;
f) zdržet se jednání, v jehož dùsledku by se Smlouva mohla
stát po svém podpisu nesplnitelnou ze strany Dodavatele
(nemohou být provádìny dodávky Produktu do odbìrného
místa) nebo které by po zahájení dodávek umožnilo ve sjednaném odbìrném místì odbìr Produktu jinou osobou než
Zákazníkem; porušení této povinnosti pøedstavuje podstatné porušení Smlouvy;
g) odebírat Produkt za dohodnutých podmínek pouze pøes
mìøicí zaøízení, které pøipojil PDS nebo jím povìøená osoba;
h) v pøípadì, že požaduje dodávku Produktu osvobozenou od
danì ze zemního plynu (resp. danì z elektøiny) a je držitelem oprávnìní k nabytí Produktu osvobozeného od danì,
doložit tuto skuteènost vìrohodným zpùsobem Dodavateli.
Zákazník musí postupovat v souladu s pøíslušnými právními
pøedpisy (zejména vèetnì postupu v pøípadì použití takto
nabytého Produktu pro jiné úèely, než pro které je osvobozen) a nese výluènou odpovìdnost za jejich porušení.
Jakékoli zmìny v oprávnìní Zákazníka k nabytí Produktu
osvobozeného od danì je Zákazník povinen neprodlenì
písemnì oznámit Dodavateli;
i) jde-li o kategorii maloodbìratele zemního plynu, informovat Dodavatele o použití zemního plynu k jiným úèelùm než
pro výrobu tepla, s výjimkou pøípadù, kdy takovou informaci poskytl pøi uzavøení smlouvy. Zákazník se dále zavazuje

informovat Dodavatele o všech zmìnách a nastalých skuteènostech na jeho stranì, které mají nebo mohou mít vliv na
povinnost placení danì ze zemního plynu nebo danì z elektøiny. Dodavatel je povinen zohlednit rozhodné skuteènosti
až od doruèení oznámení ze strany Zákazníka.
Èlánek III. Pøerušení a ukonèení dodávky Produktu,
ukonèení Smlouvy
1. Dodavatel je oprávnìn omezit, pøerušit nebo ukonèit
dodávku Produktu v souladu s ust. § 30, resp. § 61 EZ, a to
zejména v pøípadech neoprávnìného odbìru dle § 51 nebo
§ 74 EZ. Pøerušení, ukonèení nebo obnovení dodávky Produktu
realizuje pøíslušný PDS.
2. Dodavatel je oprávnìn odstoupit od Smlouvy vedle dalších
zákonem upravených nebo smluvených dùvodù také v následujících pøípadech:
a) Zákazník je po dobu delší než 14 dnù v prodlení s úhradou
splatného dluhu a tento dluh nezaplatí ani pøes dodateèné
upozornìní ze strany Dodavatele nebo Zákazník alespoò ve
dvou pøípadech nesplní svùj penìžitý dluh øádnì a vèas;
b) dojde k pøerušení dodávky Produktu do odbìrného místa
Zákazníka po dobu delší než 10 dnù;
c) Dodavatel zjistí po uzavøení Smlouvy, že je ve vztahu k osobì Zákazníka vedeno insolvenèní øízení nebo existují takové
skuteènosti, podle kterých lze mít dùvodnì za to, že Zákazník nebude plnit své platební povinnosti;
d) do 12 mìsícù od podpisu Smlouvy nedojde k zahájení dodávek Produktu; tím ale není dotèeno právo Dodavatele na
zaplacení poplatku podle èl. IV. odst. 15 písm. f) OPD;
e) jiné podstatné porušení Smlouvy Zákazníkem, které je speOPD nebo v zákonì.
Odstoupení je úèinné dnem doruèení písemného odstoupení
Dodavatele Zákazníkovi, popø. pozdìjším dnem uvedeným
v písemném odstoupení. Dodavatel oznámí odstoupení od
Smlouvy pøíslušnému PDS.
3. Dodávku Produktu je dále oprávnìn omezit nebo pøerušit
také pøíslušný PDS pøi výkonu svých práv a povinností
v pøípadech stanovených EZ a jeho provádìcími pøedpisy.
4. Dodavatel je oprávnìn svá práva stanovená v èl. III.
odst. 1 a 2 tìchto OPD využít i u jiných Smluv uzavøených
se Zákazníkem, resp. i u jiných odbìrných míst Zákazníka.
Vznikne-li Dodavateli takové právo z dùvodù spojených
s jedním Produktem, je oprávnìn toto právo využít také ve
smluvním vztahu ohlednì druhého Produktu.
5. Porušuje-li Zákazník své platební povinnosti nebo vyplýváli z jiných smluvních vztahù o dodávkách nìkterého Produktu
jeho platební nekázeò, mùže Dodavatel požadovat složení
jistoty, a to až do výše trojnásobku pøedpokládané mìsíèní
zálohy za každé odbìrné místo; jistotu je Dodavatel oprávnìn
èerpat na úhradu dluhù Zákazníka po lhùtì splatnosti; na
výzvu je Zákazník povinen jistotu pøimìøenì doplnit. Porušení
povinností Zákazníka složit èi doplnit jistotu podle tohoto
odstavce pøedstavuje podstatné porušení Smlouvy.
6. Zákazník je oprávnìn odstoupit od Smlouvy vedle pøípadù
upravených v EZ také v pøípadì podstatného porušení Smlouvy
ze strany Dodavatele, èímž se rozumí výluènì:
a) bezdùvodné ukonèení dodávky daného Produktu;
b) bezdùvodné neposkytování nebo nezajištìní Regulovaných
služeb pøièitatelné výluènì Dodavateli; to neplatí, pokud je
pøedmìtem Smlouvy Produkt jen jako komodita;
c) prodlení se zaplacením splatného dluhu Dodavatele po
dobu delší než 14 dnù, pokud Dodavatel tento dluh neuhradí ani pøes dodateèné upozornìní ze strany Zákazníka;
d) do 12 mìsícù od podpisu Smlouvy nedojde k zahájení dodávek Produktu; tím ale není dotèena povinnost Zákazníka
uhradit poplatek podle èl. IV. odst. 15 písm. f) OPD;
e) dojde k rozhodnutí o úpadku Dodavatele nebo k pøijetí rozhodnutí, které má obdobné právní úèinky.
Odstoupení je úèinné dnem doruèení písemného oznámení
Zákazníka o odstoupení Dodavateli; Zákazník zároveò oznámí
odstoupení od Smlouvy pøíslušnému PDS.
7. Je-li Smlouva uzavøena na dobu neurèitou, mùže ji jednostrannì písemnì vypovìdìt kterákoli strana. Výpovìdní doba
èiní tøi (3) mìsíce a poèíná bìžet prvním dnem kalendáøního
mìsíce následujícího po doruèení písemné výpovìdi.
8. Není-li ve Smlouvì nebo v tìchto OPD uvedeno jinak, uzavírá
se Smlouva na dobu urèitou, která konèí uplynutím dvanácti
(12) mìsícù od zahájení dodávek pøíslušného Produktu. Pokud
žádná strana Smlouvy uzavøené na dobu urèitou neoznámí
druhé stranì v období nejdøíve šesti (6) mìsícù a nejpozdìji
tøí (3) mìsícù pøed uplynutím doby trvání Smlouvy písemnou
formou, že trvá na jejím ukonèení k uvedenému datu, Smlouva
se automaticky prodlužuje vždy o dobu dvanácti (12) mìsícù,
a to i opakovanì; Smlouva podle èl. IV. odst. 3 se v takovém
pøípadì prodlužuje o dobu tøiceti šesti (36) mìsícù. Prodloužení
doby trvání Smlouvy podle tohoto odstavce je možné na dobu
maximálnì deseti (10) let od zahájení dodávek pøíslušného
Produktu; po uplynutí této doby se Smlouva mìní na smlouvu
uzavøenou na dobu neurèitou.
9. Smlouva na dobu urèitou mùže být pøed uplynutím sjednané
doby ukonèena pouze dohodou stran, jejíž souèástí bude
i dohoda o kompenzaci Dodavateli za pøedèasné ukonèení
Smlouvy; návrh dohody pøedkládá Zákazníkovi Dodavatel. Tím
není dotèeno právo Zákazníka ani Dodavatele na odstoupení
od Smlouvy podle èl. III. odst. 2 písm. d), resp. èl. III. odst. 6 písm.
d) tìchto OPD.
10. Smlouva mùže být z dùvodù hodných zvláštního zøetele
ukonèena vzájemnou dohodou smluvních stran bez kompenzace Dodavateli. Takové dùvody je Zákazník povinen øádnì
doložit a je na posouzení Dodavatele, zda v daném pøípadì
odùvodòují ukonèení Smlouvy.
11. Je-li Zákazník spotøebitelem, uplatní se na Smlouvu
ustanovení § 1810 až 1840 OZ. Pokud byla se Zákazníkem,
který je spotøebitelem, Smlouva uzavøena mimo prostory
obvyklé k podnikání Dodavatele nebo distanèním zpùsobem,
mùže Zákazník v souladu s § 1829 odst. 1 OZ od Smlouvy
písemnì odstoupit bez uvedení dùvodù a bez jakékoli sankce
do 14 dnù ode dne zahájení dodávky daného Produktu. Pro
pøípad, že tuto otázku upravuje EZ jinak, postupuje se podle
EZ; v dobì vydání tìchto OPD tak platí, že v pøípadì uzavøení
Smlouvy mimo prostory obvyklé k podnikání Dodavatele se
Zákazníkem, který je spotøebitelem nebo podnikající fyzickou
osobou, je Zákazník oprávnìn takto odstoupit do 5 dnù
pøed zahájením dodávky daného Produktu, pøièemž lhùta
je zachována, pokud bylo odstoupení od Smlouvy odesláno
pøed jejím uplynutím. V pøípadì øádného odstoupení od
Smlouvy podle tohoto odstavce je Dodavatel povinen vrátit
odstoupení od Smlouvy; tím není dotèeno právo Dodavatele
na zaplacení ceny za množství Produktu, které Zákazníkovi
skuteènì dodal po dobu, kdy byl jako dodavatel Zákazníka
registrován u OTE, a.s., pøièemž se uplatní cena dle ujednání ve

Smlouvì, nebude-li cena pro tento pøípad stanovena cenovým
rozhodnutím Energetického regulaèního úøadu („ERÚ“) nebo
zvláštní dohodou stran. Právo Zákazníka odstoupit od Smlouvy
dle tohoto odstavce OPD je tøeba uplatnit u Dodavatele –
CENTROPOL ENERGY, a.s., IÈ 25458302, se sídlem Vaníèkova
1594/1, 400 01 Ústí nad Labem. Je-li Zákazník spotøebitelem,
mùže odstoupit od Smlouvy za použití formuláøe dle naøízení
vlády è. 363/2013 Sb. Zákazník, se kterým byla Smlouva
uzavøena mimo prostory obvyklé k podnikání Dodavatele
a který je spotøebitelem, souhlasí s tím, že mu Dodavatel
informace ve smyslu § 1828 OZ mùže poskytnout též v jiné
textové podobì, napø. elektronicky.
12. Zákazník je dále oprávnìn odstoupit od Smlouvy v souladu
s § 11a odst. 3 EZ v pøípadech popsaných blíže v èl. VII OPD
v souvislosti s navrhovanou zmìnou OPD nebo zvýšením ceny
za dodávku daného Produktu. Zvýšení ceny Regulovaných
služeb není dùvodem pro odstoupení od Smlouvy.
13. V dùsledku odstoupení od Smlouvy nebo její výpovìdi
zanikají k pøíslušnému dni práva a povinnosti stran podle
Smlouvy, nejsou tím však dotèena práva a povinnosti stran
vzniklá za dobu trvání Smlouvy ani pravidla pro øešení sporù.
14. Dodávka Produktu je vždy ukonèena provedením
koneèného odeètu v souladu s pøíslušnými právními pøedpisy.
Zákazník je povinen zaplatit cenu za dodávku Produktu a ceny
Regulovaných služeb do ukonèení dodávky daného Produktu.
15. Dojde-li k ukonèení Smlouvy (dodávky) ohlednì jednoho
Produktu, neznamená to zánik Smlouvy (dodávky) ohlednì
druhého Produktu, která i nadále trvá až do okamžiku jejího
ukonèení.
Èlánek IV. Cena, Garance ceny, platební podmínky,
smluvní sankce
1. Ve Smlouvì je sjednán pøíslušný ceník Dodavatele pro
pøíslušný Produkt („Ceník“), pøièemž: (i) ohlednì dodávky
elektøiny pro Zákazníka platí ceny dle distribuèního tarifu
Zákazníka urèeného v souladu s pøíslušnými právními pøedpisy;
a (ii) ohlednì dodávky zemního plynu je výsledná cena urèena
výší roèního odbìru Zákazníka. Cena za dodávku Produktu
je urèena pøíslušným Ceníkem a mùže být položkovì èlenìna
(napø. jednotková cena za spotøebu a stálý mìsíèní plat).
Pøehled všech Ceníkù je k dispozici na webových stránkách
Dodavatele a v jeho obchodních místech. Zákazník je oprávnìn
požadovat zmìnu Ceníku, pokud splòuje zvláštní podmínky pro
použití požadovaného jiného ceníku Dodavatele. K úètovaným
cenám budou pøipoèteny pøíslušné danì (daò z elektøiny, daò
ze zemního plynu, daò z pøidané hodnoty), event. jiné povinné
platby dle platných právních pøedpisù.
2. Není-li pøedmìtem Smlouvy Produkt jen jako komodita, je
cena tvoøena cenou za dodávku pøíslušného Produktu a cenou
za Regulované služby. Cenu za Regulované služby (jako cenu
pevnou) a další podmínky distribuèních tarifù stanoví ERÚ dle
pøíslušných právních pøedpisù.
3. Požaduje-li Zákazník Garanci nižší ceny elektøiny/zemního
plynu, je Smlouva uzavøena na dobu 36 mìsícù od zahájení dodávek pøíslušného Produktu. Dodavatel garantuje Zákazníkovi
po dobu trvání Smlouvy nižší cenu za dodávku Produktu (tj.
èást celkové ceny odlišnou od ceny za Regulované služby a bez
pøíslušných daní) než u dominantního dodavatele, kterým se
rozumí obchodník s elektøinou/zemním plynem náležející do
skupiny vertikálnì integrovaného podnikatele jako PDS na
pøíslušném území („Garance“); Garance se nevztahuje na akèní a individuálnì poskytované ceníky (vèetnì ceníkù pro nové
zákazníky a zákazníky, kteøí provádìjí èi zvažují zmìnu dodavatele) a cenové podmínky dominantních dodavatelù, které
jsou podmínìny trváním smlouvy na dobu urèitou. V pøípadì,
že Zákazník pøedloží Dodavateli doklad o nedodržení Garance (závaznou nabídku dominantního dodavatele Zákazníkovi
s nižší cenou, než kterou uplatòuje Dodavatel), je Dodavatel
povinen pøedloženou závaznou nabídku vyhodnotit. Bude-li
prokázáno nedodržení Garance, Dodavatel upraví Zákazníkovi
od prvního dne kalendáøního mìsíce následujícího po doruèení
dokladu o nedodržení Garance Dodavateli cenu za dodávku
daného Produktu tak, aby Garance zùstala do budoucna dodržena. V pøípadì, že Dodavatel nebude schopen zajistit dodržení Garance, má Zákazník právo bez jakýchkoli sankcí a omezení
Smlouvu písemnì vypovìdìt; výpovìdní doba èiní tøi (3) mìsíce
a poèíná bìžet prvním dnem kalendáøního mìsíce následujícího po doruèení písemné výpovìdi.
4. Dodavatel je oprávnìn nabízet nìkterým Zákazníkùm
na základì objektivních kritérií (napø. podle objemu
poskytovaných služeb) speciální zvýhodnìné ceníky;
Dodavatel má pøitom právo požadovat jako podmínku
použití speciálního ceníku splnìní zvláštních podmínek, které
mohou být stanoveny i individuálnì. Nestanoví-li Dodavatel
pro konkrétní speciální ceník jinak, je použití každého
speciálního ceníku podmínìno trváním smluvního vztahu
Zákazníka s Dodavatelem po dobu minimálnì 12 mìsícù od
poèátku použití speciálního ceníku ve vztahu k Zákazníkovi;
pokud dojde k pøedèasnému ukonèení smluvního vztahu mezi
Dodavatelem a Zákazníkem nebo pokud nedojde ke splnìní
dalších podmínek stanovených Dodavatelem pro použití
speciálního ceníku, ujednání o použití speciálního ceníku na
smluvní vztah mezi Dodavatelem a Zákazníkem se od poèátku
ruší a Zákazník bude povinen po výzvì Dodavatele doplatit
rozdíl v cenì podle speciálního ceníku a obecnì platného
(nezvýhodnìného) Ceníku Dodavatele.
5. Zákazník platí na dodávku každého Produktu pravidelné
mìsíèní zálohy, není-li ve Smlouvì sjednáno jinak. Zálohy
platí ve výši a èetnosti vypoètené a stanovené Dodavatelem
v platebním kalendáøi s ohledem na velikost odbìru a vývoj
cen daného Produktu. Výši a/nebo èetnost nové zálohy zašle
Dodavatel spolu s vyúètováním za pøedchozí fakturaèní období.
Dodavatel je oprávnìn provést úpravu výše a/nebo èetnosti
zálohy i v prùbìhu fakturaèního období, pokud je evidentnì
nepøimìøená velikosti odbìru nebo pokud dojde ke zmìnì
cen. Zmìnu výše a/nebo èetnosti záloh je Dodavatel povinen
Zákazníkovi oznámit.
6. Není-li dohodnuto jinak, jsou zálohy splatné ve lhùtách,
které jsou uvedeny v platebním kalendáøi, oznámení o zálohách nebo vyúètování.
7. Dodavatel po uplynutí fakturaèního období provádí
vyúètování dodávky každého Produktu na základì údajù
poskytnutých PDS. Délka fakturaèního období èiní zpravidla
12 mìsícù, tj. dobu mezi pravidelnými odeèty. Pokud Zákazník
neumožnil PDS pøístup k mìøicímu zaøízení za úèelem
provedení odeètu nebo pokud nebyl odeèet proveden z jiného
dùvodu, je PDS oprávnìn urèit množství dodaného Produktu
dle množství dodaného ve srovnatelném období, není-li
právním pøedpisem stanoveno jinak, pøípadnì nedojde-li
k urèení množství dodaného Produktu dohodou smluvních
stran. V pøípadì, kdy nebyl proveden odeèet pøi zmìnì ceny,
urèuje množství dodaného Produktu Dodavatel obdobným
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Obchodní podmínky dodávky
zpùsobem jako PDS.
8. Vyúètování provádí Dodavatel daòovým dokladem – fakturou, která obsahuje zákonné náležitosti daòového dokladu.
Ve faktuøe budou zároveò uvedeny Dodavatelem zapoètené
zálohy na dodávku pøíslušného Produktu, které dodavatel od
Zákazníka obdržel pøed datem obdržení údajù o distribuèním
odeètu od PDS. Faktura vystavená pøi ukonèení odbìru bude
zohledòovat i zálohy obdržené po tomto datu.
9. Daòový doklad Dodavatel odešle Zákazníkovi na jeho
korespondenèní adresu (dle Smlouvy nebo pozdìjšího
oznámení). Nedoplatek je splatný do ètrnácti dnù ode dne
vystavení daòového dokladu, není-li sjednána nebo pro
konkrétní pøípad stanovena jiná lhùta splatnosti. Zákazník
je povinen pøi platbách ve prospìch Dodavatele používat
variabilní symboly stanovené Dodavatelem; nedoplatek nebo
záloha zaplacené pod nesprávným variabilním symbolem
budou považovány za neuhrazené až do doby, kdy Zákazník
objasní Dodavateli úèel platby. Pokud Dodavatel nepøevede
platbu Zákazníka do následujícího zúètovacího období, vrátí
pøeplatek Zákazníkovi nejpozdìji do tøiceti dnù od vystavení
daòového dokladu. Za den vrácení pøeplatku je považován
den pøipsání èástky na úèet Zákazníka. O pøevedení pøeplatku
musí Dodavatel Zákazníka vyrozumìt. V pøípadì, že má
Dodavatel vùèi Zákazníkovi splatnou pohledávku, je oprávnìn
použít pøeplatek na zapoètení proti této pohledávce; vznikneli Zákazníkovi pøeplatek na jednom z Produktù, mùže jej
Dodavatel zapoèíst také na úhradu své pohledávky spojené
s dodávkou druhého z Produktù. Obdobnì je Dodavatel
oprávnìn bez omezení vyplývajících z § 1933 a § 1987 OZ
zapoèíst jakoukoli jinou platbu provedenou Zákazníkem nad
rámec pravidelných úhrad, ledaže Zákazník pøedem urèil úèel
takové platby. O zapoètení Dodavatel Zákazníka vyrozumí.
10. Daòový doklad vystavený prostøedky hromadného zpracování dat nemusí obsahovat razítko ani podpis Dodavatele.
11. Ostatní pøípadné platby dle Smlouvy (napø. smluvní pokuty,
náhrady škody, úroky z prodlení a jiné náhrady) mohou být
vyúètovány samostatnou fakturou se splatností 14 dnù ode dne
jejího vystavení.
12. Všechny platby dle Smlouvy se provádìjí zpùsobem dohodnutým ve Smlouvì; èíslo úètu, variabilní symbol, popø. další
platební údaje jsou uvedeny v pøíslušné faktuøe; všechny platby
se provádìjí bezhotovostnì v mìnì CZK, není-li ve Smlouvì dohodnuto jinak. Zákazník je oprávnìn provádìt platby inkasem
z úètu, prostøednictvím SIPO, pøípadnì jiným vhodným zpùsobem (bezhotovostním pøevodem z úètu, vložením na úèet Dodavatele, poštovní poukázkou aj.), na nìmž se s Dodavatelem
dohodne. Náklady spojené s provedením platby ve prospìch
Dodavatele nese Zákazník.
13. Dluh na zaplacení zálohy nebo nedoplatku je splnìn
øádným a vèasným pøipsáním celé èástky na úèet Dodavatele
nejpozdìji v den splatnosti.
14. V pøípadì prodlení s plnìním penìžitého dluhu dle
Smlouvy je Zákazník povinen zaplatit smluvní úrok z prodlení
ve výši 0,05 % z dlužné èástky za každý den prodlení, jde-li
o Zákazníka, který není spotøebitelem. Zákazník, který je
spotøebitelem, je povinen zaplatit zákonný úrok z prodlení.
Dále je Zákazník v pøípadì prodlení s plnìním penìžitého
dluhu dle Smlouvy déle než 90 dnù povinen na výzvu
Dodavatele uhradit Dodavateli jednorázovou smluvní pokutu
ve výši 15 % z této dlužné èástky.
15. Zákazník je povinen uhradit Dodavateli smluvní pokutu,
resp. v pøípadì písm. c), d), e) a f) smluvní paušalizovanou
náhradu (poplatek, k nìmuž se pøiète aktuální sazba DPH),
v následující výši:
a) za porušení povinnosti podle èl. II odst. 5) písm. a), a to za každé jednotlivé odbìrné místo ve výši 4 000 Kè (pro Zákazníky
kategorie D, resp. v pøípadì dodávky zemního plynu kategorie domácnost), resp. 8 000 Kè (pro ostatní Zákazníky);
b) za podstatné porušení povinnosti podle èl. II odst. 5) písm.
e) nebo za jakékoli porušení povinnosti podle èl. II odst. 5)
písm. f), a to za každé odbìrné místo ve výši 3 000 Kè (pro
Zákazníky kategorie D, resp. v pøípadì dodávky zemního
plynu kategorie domácnost), resp. 8 000 Kè (pro ostatní Zákazníky);
c) za uzavøení splátkového kalendáøe ve výši 120 Kè bez DPH;
d) za pøerušení, obnovení nebo ukonèení dodávky Produktu
podle èl. III. odst. 1), a to ve výši 900 Kè bez DPH jako poplatek za odpojení, 900 Kè bez DPH jako poplatek za opìtovné
pøipojení, 360 Kè bez DPH jako poplatek za náklady spojené
s pøerušením dodávky Produktu nebo 1 080 Kè bez DPH jako
poplatek za náklady na marný výjezd;
e) za každou jednotlivou upomínku k zaplacení nebo jinou výzvu ke splnìní jeho povinnosti, a to ve výši 100 Kè bez DPH
(v pøípadì písemné upomínky nebo výzvy), resp. 10 Kè bez
DPH (v pøípadì upomínky nebo výzvy zaslané pomocí SMS
nebo e-mailu);
f) za zmaøení Smlouvy pøi nezahájení dodávek Produktu do
12 mìsícù od podpisu Smlouvy, a to ve výši souètu ušlého
zisku, který by Dodavatel realizoval ze Smlouvy, a odmìny
zaplacené Dodavatelem pøíslušnému obchodnímu zástupci
v souvislosti s podpisem Smlouvy.
16. Pokud Zákazník obdrží od Dodavatele potvrzení o splnìní dluhu (kvitanci), neznamená taková kvitance, že Zákazník
zaplatil i pøíslušenství pohledávky, ani že zaplatil døíve splatná
plnìní. Vydání kvitance, aniž je dluh splnìn, neznamená prominutí dluhu.
17. Ujednání o smluvních sankcích nemá vliv na samostatný
nárok oprávnìné strany domáhat se náhrady škody a úroku
z prodlení. Dodavatel má právo na náhradu škody v plné výši,
a to i v rozsahu krytém smluvní pokutou nebo úroky z prodlení.
Celková výše úrokù z prodlení není ve smyslu § 1805 odst. 2 OZ
limitována výší jistiny.
18. V pøípadì, že je ve vztahu k Zákazníkovi prohlášen úpadek,
stávají se dnem zveøejnìní takového rozhodnutí v insolvenèním
rejstøíku splatné všechny stávající pohledávky Dodavatele za
Zákazníkem.
Èlánek V. Reklamace
1. Zjistí-li Zákazník chyby nebo omyly pøi vyúètování plateb
dle Smlouvy nebo jiných skuteèností spojených s dodávkou
Produktu, je oprávnìn tuto skuteènost u Dodavatele
reklamovat pøedáním výzvy k odstranìní vady a k její nápravì
(„Reklamace“).
2. Reklamace musí obsahovat zejména:
a) èíslo reklamované faktury vè. variabilního symbolu,
b) EAN/EIC a adresu odbìrného místa,
c) pøi reklamaci mìøení èíslo elektromìru/plynomìru a zjištìné stavy,
d) pøesný popis reklamované skuteènosti vèetnì odùvodnìní
a dokumentace Reklamace,
e) další dùležité skuteènosti a podklady rozhodné pro posouzení Reklamace,

f)
oprávnìného zástupce.
3. Reklamace vyúètování plateb (nebo pøedpisu záloh) podle
Smlouvy musí být uplatnìna nejpozdìji do 30 dnù ode dne
splatnosti pøíslušného vyúètování (nebo do splatnosti první
zálohy); pokud nebude dohodnuto jinak, nemá uplatnìná
Reklamace odkladný úèinek na splatnost vyúètovaných plateb
nebo záloh.
4. Dodavatel Reklamaci prošetøí a výsledek šetøení oznámí
Zákazníkovi ve lhùtì 30 dnù ode dne, kdy Reklamaci obdržel,
nestanoví-li právní pøedpis jinak; pokud byla Reklamace
oprávnìná, bude provedeno vzájemné vypoøádání nejpozdìji
do 30 dnù po oznámení výsledku Reklamace, nestanoví-li
právní pøedpis lhùtu jinou.
Èlánek VI. Doruèování, øešení sporù
1. Korespondence mezi stranami, napø. právní jednání,
faktury, upomínky, výzvy nebo žádosti o zmìnu Smlouvy
(„Zpráva“), bude èinìna v èeském jazyce a bude pøedána
osobnì èi zasílána dopisem, datovou schránkou, faxem nebo
e-mailem, zprávou SMS na kontaktní údaje druhé strany
uvedené ve Smlouvì nebo v jejích pøílohách, pøípadnì jiným
zpùsobem dohodnutým mezi Zákazníkem a Dodavatelem
(napø. on-line uživatelský pøístup Zákazníka v souladu
s podmínkami registrace). Jakoukoli zmìnu kontaktních údajù
je Zákazník povinen oznámit Dodavateli nejpozdìji do osmi (8)
dnù poté, kdy ke zmìnì došlo. Zpráva je doruèena v okamžiku,
kdy se dostala do dispozièní sféry adresáta, jinak také:
a) v pøípadì odeslání dopisem nebo doporuèeným dopisem
tøetí (3.) den od dne pøedání Zprávy držiteli pøíslušné poštovní
licence nebo jiného odeslání (vyhotovení) Zprávy, pøièemž za
doruèené budou považovány i Zprávy, které se vrátí odesílateli
jako nedoruèené v dùsledku neoznámení nové aktuální adresy
adresáta nebo které se vrátí z dùvodu, že si je adresát v úložní
dobì nevyzvedl, pøípadnì jejich pøevzetí odmítl; a
b) v pøípadì odeslání (i) faxem, (ii) e-mailem nebo (iii) zprávou
SMS pøi pøijetí potvrzení o pøijetí Zprávy (i) z pøíjemcova
faxového pøístroje, (ii) z pøíjemcova poèítaèe nebo (iii)
potvrzením na mobilní telefon odesílatele o doruèení zprávy
SMS na mobilní telefon adresáta, a to ve všech pøípadech,
pokud bude Zpráva pøijata v pracovní den do 17.00 hod.,
a v opaèném pøípadì následující pracovní den po dnu, kdy byla
Zpráva odeslána.
2. Zákazník tímto udìluje Dodavateli výslovný souhlas se
zasíláním Zpráv a jiných sdìlení ve vìci této Smlouvy a jejího
plnìní prostøednictvím elektronických prostøedkù, zejména
elektronické pošty na elektronický kontakt Zákazníka
(zpravidla na jeho adresu elektronické pošty, pøípadnì telefonní
èíslo), pokud Dodavatel má takovýto kontakt k dispozici. Tento
souhlas se dále vztahuje i na zasílání obchodních sdìlení
v elektronické i v písemné formì ve vìci dodávek Produktù
a souvisejících služeb. Zákazníkovi pøísluší právo odmítnout
obchodní sdìlení zasílaná elektronickou formou dle platných
právních pøedpisù.
3. Pøípadné spory mezi stranami budou øešeny obecnými
soudy, není-li k øešení sporu pøíslušný ERÚ. V pøípadì Zákazníkù,
kteøí Smlouvu uzavírají jako podnikatelé pøi své podnikatelské
èinnosti, se ve smyslu ust. § 89a obèanského soudního øádu
sjednává místní pøíslušnost Okresního soudu v Ústí nad Labem,
pøípadnì Krajského soudu v Ústí nad Labem.
Èlánek VII. Zmìny cen, Smlouvy a OPD
1. Dodavatel je oprávnìn tyto OPD jednostrannì mìnit
(novelizovat). Stejným zpùsobem je Dodavatel oprávnìn mìnit
Ceník. Nové OPD nebo Ceník Dodavatel uveøejní nejménì
tøicet (30) dnù pøed okamžikem, kdy mají nabýt úèinnosti,
a to prostøednictvím svých webových stránek a ve svých
kontaktních místech, popøípadì i jiným vhodným zpùsobem.
Jde-li o zmìnu OPD nebo o zvýšení ceny dodávky Produktu,
Dodavatel informuje rovnìž Zákazníka o zmìnì nìkterým ze
zpùsobù doruèování podle èl. VI odst. 1. V pøípadì, že Zákazník
oznámené zmìny neodmítne a neodstoupí zpùsobem podle
odstavce 2, platí, že se zmìnami souhlasí.
2. Pokud Zákazník nesouhlasí s navrhovanými zmìnami
OPD nebo se zvýšením ceny za dodávku Produktu, má právo
od Smlouvy bez uvedení dùvodu odstoupit, a to doruèením
odstoupení Dodavateli nejpozdìji do deseti (10) dnù pøede
dnem nabytí úèinnosti nových OPD nebo zvýšení ceny.
Odstoupení je úèinné k poslednímu dni kalendáøního mìsíce,
ve kterém bylo doruèeno Dodavateli, neurèí-li Zákazník
den pozdìjší. Pokud Dodavatel neoznámí zmìnu OPD nebo
zvýšení ceny daného Produktu Zákazníkovi spolu s pouèením
o právu od Smlouvy odstoupit nejpozdìji tøicet (30) dnù pøede
dnem jejich úèinnosti, mùže Zákazník od Smlouvy odstoupit
ve lhùtì tøí (3) mìsícù od data zvýšení ceny nebo zmìny
OPD; na úèinky odstoupení se uplatní pøedchozí vìta s tím,
že pokud bylo odstoupení doruèeno Dodavateli ménì než
10 dnù pøed koncem mìsíce, je úèinné teprve k poslednímu
dni následujícího kalendáøního mìsíce. Právo odstoupit od
Smlouvy Zákazníkovi nevzniká, jestliže dochází ke zvýšení
ceny na základì rozhodnutí ERÚ, ani v pøípadì, že v souladu
se Smlouvou nebo pøíslušným Ceníkem dojde k uplynutí doby,
po kterou se na Zákazníka používá nìkterý zvýhodnìný Ceník.
3. Dodavatel je oprávnìn mìnit OPD nebo Ceník v rozsahu
podmínek dodávek Produktù a vzájemných práv a povinností
Dodavatele a Zákazníka, v pøípadì legislativních zmìn, zmìny
cen Produktù na velkoobchodním trhu, zmìny devizových
kurzù, zmìny cenových pøedpisù a rozhodnutí, zmìny rozsahu
služeb poskytovaných Zákazníkovi, zmìny podmínek na trhu
s energiemi, požadavku na optimalizaci a vyváženost smluvního
vztahu se Zákazníkem a požadavku na odstranìní rizik
neoprávnìných zásahù do smluvního vztahu se Zákazníkem.
4. Smlouva uzavøená se Zákazníkem v písemné podobì mùže
být mìnìna i nepísemným dodatkem, a to na základì výslovného souhlasu obou stran s provedením takovéto zmìny a za
podmínky dosažení plné dohody o obsahu zmìny. Tuto zmìnu
je možné provést zejména formou monitorovaného telefonního hovoru, v jehož rámci je Dodavatel oprávnìn ovìøit totožnost Zákazníka. Zákazník je oprávnìn požadovat provedení
zmìny Smlouvy i v písemné podobì, v tomto pøípadì je Dodavatel oprávnìn požadovat úhradu s tím souvisejících nákladù.
5. Za zmìny Smlouvy, OPD èi Ceníku se nepovažují takové
zmìny, které: (i) nemìní obsah práv a povinností stran, tj.
napø. zmìny osobních a kontaktních údajù, zmìny zúètovacích
údajù, zmìny cyklu záloh atd.; nebo (ii) jsou vyvolané zmìnou
právní úpravy èi rozhodnutím pøíslušných správních orgánù.

2. Zákazník – fyzická osoba udìluje souhlas se zpracováním
svých osobních údajù v souladu se zákonem è. 101/2000 Sb.,
o ochranì osobních údajù, ve znìní pozdìjších pøedpisù
(„Zákon“), a to za úèelem zasílání obchodních sdìlení, pro úèely
obchodní, marketingové, evidence plnìní platebních povinností
a vyhodnocování platební morálky Zákazníka, jakož i za úèelem
pøípadného vymáhání splatných pohledávek Dodavatele za
Zákazníkem provádìného Dodavatelem nebo jím povìøenou
tøetí osobou, event. za úèelem postoupení splatných pohledávek
Dodavatele za Zákazníkem jiným subjektùm a dále za úèelem
informování o porušení smluvní povinnosti Zákazníka vèetnì
rozsahu a povahy tohoto porušení, následné platební morálce
Zákazníka, za úèelem ochrany práv Dodavatele a za úèelem
aktualizace údajù vedených o Zákazníkovi (a to i mimo kontext
dané Smlouvy). Zákazník proto souhlasí s tím, aby Dodavatel
osobní údaje Zákazníka pøedával k dalšímu zpracování sdružení
SOLUS, zájmovému sdružení právnických osob, IÈ 69346925, jehož
je Dodavatel èlenem, a které vede databázi osob (dlužníkù), které
porušily smluvní závazek øádnì platit za poskytnutou službu (tj.
úvìr, leasing, pojištìní, kreditní karty, prodej na splátky, služba
elektronických komunikací, dodávka médií apod.), pøípadnì
jeho právnímu nástupci. Souhlas se zpracováním osobních
údajù pro obchodní a marketingové úèely se týká i obchodních
a marketingových aktivit subjektù, které jsou ve vztahu
k Dodavateli koncernovými osobami, tj. CENTROPOL HOLDING,
a.s., IÈ: 25005880, se sídlem Ústí nad Labem, Vaníèkova 1594/1,
PSÈ 400 01. Za osobní údaje jsou považovány údaje uvedené
ve Smlouvì, tj. údaje o Zákazníkovi (jméno, pøíjmení, bydlištì,
kontaktní adresa, datum narození, rodné èíslo, bankovní spojení,
e-mail, tel. èíslo ad.), o jeho odbìrném místì (adresa OM, EAN/
EIC, popø. èíslo elektromìru/plynomìru ad.) a o smluvním vztahu
(výše záloh, plateb, roèních vyúètování, spotøeb vèetnì historie
a údajù o pøípadném porušení smluvní povinnosti Zákazníkem
ad.). Osobou správce se pro úèely zpracování osobních údajù
rozumí Dodavatel, resp. jeho zamìstnanci povìøení k výkonu
èinností dle Smlouvy a v souvislosti s ní. Zpracování osobních
údajù bude probíhat manuálnì i automaticky a rozumí se
jím zejména èinnosti ve smyslu § 4 písm. e) Zákona. Zákazník
udìluje souhlas se zpracováním svých osobních údajù po dobu
trvání Smlouvy a dále po dobu deseti let od jejího ukonèení.
Jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajù, Zákazník
má právo svùj souhlas se zpracováním osobních údajù písemnì
odvolat. Zákazník má rovnìž právo pøístupu ke svým osobním
údajùm a právo na poskytnutí informace ve smyslu § 11 a § 12
Zákona. Zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že Dodavatel
nebo uvedení zpracovatelé provádìjí zpracování jeho osobních
údajù, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního
života nebo v rozporu se zákonem, zejména že jsou osobní údaje
nepøesné s ohledem na úèel jejich zpracování, je mùže požádat: a)
o vysvìtlení; b) o odstranìní takto vzniklého stavu.
3. Smluvní strany jsou vázány projevy své vùle okamžikem
podpisu Smlouvy, pøièemž v tentýž okamžik jim vznikají práva a povinnosti podle Smlouvy s výjimkou tìch, u nichž OPD
výslovnì stanoví, že nabývají úèinnosti teprve zahájením dodávky Produktu, nebo u nichž to vyplývá z jejich povahy (práva
a povinnosti podmínìné dodávkami Produktu). Smlouva vyvolá
jen takové právní následky, které jsou v ní vyjádøeny, jakož i následky plynoucí pøímo ze zákona (nejsou-li Smlouvou èi OPD
vylouèeny). Pøijetí nabídky Smlouvy (vèetnì OPD a dalších jejích
souèástí) Zákazníkem s jakýmkoli dodatkem nebo odchylkou
se vyluèuje. Podpis Dodavatele mùže být nahrazen pøedtiskem
jména a podpisu zmocnìného zamìstnance Dodavatele nebo
jiné osoby oprávnìné jednat za Dodavatele.
4. Nestanoví-li Smlouva, OPD (èl. VII odst. 1) a 4) výše) nebo
individuální dohoda uzavøená mezi stranami jinak, lze Smlouvu
mìnit nebo doplòovat pouze písemnými smluvními dodatky;
k jejich platnosti se vyžaduje dohoda o celém jejich obsahu.
Nedílnou souèástí tìchto OPD je pøíslušný Ceník uveøejnìný na
webových stránkách Dodavatele. Všechny dokumenty a pøílohy,
které tvoøí obsah Smlouvy, jsou k dispozici na webových
stránkách Dodavatele www.centropol.cz, na jeho obchodních
místech, pøípadnì rovnìž na vyžádání u obchodních zástupcù.
5. Zákazník se zavazuje oznámit Dodavateli zmìny týkající se
skuteèností uvedených ve Smlouvì a zmìny ve svých právních
mohou mít dùsledky na plnìní povinností z této Smlouvy, a to
neprodlenì, nejpozdìji však do osmi (8) dnù od okamžiku, kdy
nastaly. Zejména je povinen oznámit a doložit svùj vstup do
likvidace, zahájení insolvenèního øízení apod.
6. Pokud Zákazník jako zmocnitel povìøí jednáním za svoji
osobu zmocnìnce, kterému udìlí plnou moc, musí taková plná
nimž je zmocnìnec
oprávnìn, pøièemž Dodavatel je oprávnìn požadovat, aby plná
moc nebyla vystavena více než 3 mìsíce pøede dnem, kdy je
pøedložena Dodavateli, a/nebo aby byl podpis Zákazníka na
plné moci úøednì ovìøen.
7. Všechny skuteènosti a informace týkající se Smlouvy a jejího
plnìní se podle dohody stran považují za dùvìrné. Zákazník se
zavazuje, že je bez souhlasu Dodavatele neposkytne tøetímu
subjektu, ledaže by k takovému poskytnutí byl oprávnìn na
základì právního pøedpisu.
8. Tyto OPD jsou platné od 1. listopadu 2014 a úèinné pro
všechny smlouvy uzavøené po 1. bøeznu 2015. Tyto OPD se mohou použít na smlouvy uzavøené pøed tímto datem na základì
individuální dohody mezi Zákazníkem a Dodavatelem.
Zemní plyn: Kódy využití OM:
R01 – Byt, rodinný dùm, rekreaèní objekt
R02 – Administrativní prostor
R03 – Ubytovací a stravovací zaøízení
R04 – Výrobní prostor
R05 – Škola, školka, uèilištì, VŠ
R06 – Prodejní zaøízení
R07 – Nemocnièní zaøízení
R08 – Sezónní technologický odbìr – zima
R09 – Sezónní technologický odbìr – léto
R10 – Kotelny

Èlánek VIII. Ostatní a závìreèná ustanovení
1. Strany jsou povinny v prùbìhu smluvního vztahu pøedcházet
vzniku jakékoli újmy. Povinnost k náhradì újmy se øídí obecnì
závaznými právními pøedpisy, zejména EZ a OZ. Jakákoli
náhrada škody bude poskytnuta v penìzích.
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