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líloha č, 2 ke smlouVě o sdružených službách dodávky

VŠEOBECNÉOBCHODNi PODMÍNKY
KE SMLOUVĚ O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY
1,

obe6ná ustanovení
Poskytování sdružených služeb dodávky elektřiny a sdružených služébdodáVky zemního
plynu se řídi uzavřenou smlouvo! o sdr!žených službách dodáVky (dále jen ,smlouva"),
těmjto Všeobecnými obchodnimi podrnínkami (dále jen ,,voP"), aktuá|ním platným 6eníkem
(dá]e jen ,,ceník") a přlslušnou práVní úpravou, zejména zákonem č, 458/2000 sb,, o
podmínkách podnikání a o V:ýkonu státní spráVy V energetických odvětvích a o změně
někiených zákonů (energetický zákon) (dále jen ,,Ez"), VoP jsou nedílnou součástísmlouvy.

1,2.smiuvními stranami jsou zákazník definovaný Ve smlouvě a společnost Energie Pro s,í,o,, lČ:
24701921, se sídlem K Haltýři 686/'13, Troja, 181 00 Praha 8, společnost zapsaná V obchodním
íejstříku Vedeném Městským soudem V Praze, oddil c, vložka 167256, Dlc. Cz24701921 (dá|e
jen ,,Dodavatel"), Dodavatelje džite licence pro obchod s elektřinou č,141225190 džitel licence
p|o obchod s plynem č. 141225190 zákazník a Dodavalel mohou být společně označeníjako
,,lrčaslníci smlouvy", jednot iVě ]ako ,,l,Jéastník",
Uzavřením smlouvy Zákazník Výslovně souhlasí s tím, aby Dodavatel uzavřel s příslušným
Provozovatelem distribučnísoustavy (dále jen ,,PDs") smlouvy, zahrnující distribuci elektřiny
a/nebo distribuci zemního plynu do přís]ušnéhomísta spotřeby, jakož ismlouvy o připojení
odběrného místa a za t[mto účelemZákazník udělil Dodavateli pinou moc ke všem úkonům
k tomu spojených,

,4.

Pro účelysmlouvy a VoP jsou poUžíVány odborné pojmy a terminologie v souladu s EZ a jeho
prováděcími předpisy
souvisejícimi práVními předpisy (cenovými rozhodnutími
Energetického íegulačníhoúřadU (dále jen ,,ERU"), technickými norínami apod.). Elektřina a
zemni plyn mohou být společně označovány jako ,,Komodity", jednotliVě jako ,,Komodita".
Vymezené množstvíKomodity je Ve Smlouvě Uvedeno jako odhad ročnl spotřeby Komodity,
Překročenítétoodhadované ročníspotřéby či nedodženítétoročníspotřeby není porušením
smloL]Vy, Při překročení množstvi Smlouva nadále trvá a Dodavatel dodává za podmínek dle
této smlouvy za sjednané ceny Óasový průběh dodáVky Komodity je stanoven V ceníku a
odpovidá zVolenému prcduktu.

1,6,

smlouva múžebýt Uzavřena jen písernnou formou Jakákolrv dilvějšl pisemná ujednání
nabídky, ústníujednání atd. nezahlnuta do smlouvy, VoP a ceníku jsou neplalná a Zákazník

1

a

ani Dodavatel se jich nemůžedovoláVat,

17-

V přlpadě, že se smlouva týká jen jedné Komodity týkají se i tyto VoP pouze této jedné
Komodity,

2.

Dodací podmínky Komodity

2.1.

Dodavatel se zavazuje dodáVat zákazníkovi Komodit! a zajistit na Vlastnijméno a Vlastní účet
dopravu Komodity a související sIužby, Zákazník se zavazuje zaplatit Dodavateli cenu za
dodávku Komodity a příslušnédaně a poplatky stanovené práVním předpisem,

2,2,

Dodavalel zahájí dodáVku elektřiny a/nebo plynu do odběrného místa Zákazníka neprodleně

po provedení všech úkonů(včétněúkonůPDs) nezbytných k zahájení dodáVky, pokud
Zákaznik splnil Všechny podmínky pro jéjízahájení, přičemž Dodavatel výše uvedené úkony
řádně provede anebo k nim poskytne součinnost,

2.3.

Dodavatel a zákaznIk se zavazuji pri plnění smlouvy postupovat V sot]ladu s těmito VoP, dále
platnými Pravidly provozovánídistribuční soustavy místně přtslušného PDs, standardy Výkonu
činnosti PDs, právními předpisy ] technickými normami ÓsN a ČsN EN,

24

DodáVka Komodity je zahájena okamžikem přiřazení odběrného místa Zákazníka do bilančni
skupiny Dodavatele a uskutečňuje se pod|e podminek této smouvy, DodáVkg jé prováděna
iadné a vcas V souladL s Rádem provozovatele dlsr,bUčni souslavy (dále jen RPDS )

)!:
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Příloha č, 2 ke smlouVě o sdružených službách dodávky

2,5,

2,6

a přédáVáni Výsledků měření a dalších
plo
vyl]čtovánídodáVky Komodlty, je zajištoVáno PDs podle
nezbytných informací
N4ěřenl dodáVek Komodity, včetně Vyhodnocování

přís ušnéhopíáVníhopředpisu měřidlem, tj, elektroměrem resp, plynomělérn náležejícímk
přIslušnémU odběrném! místu zákazníka (dále jen ,,Měřidlo"),

Základni povinnost zá\azni.a .sou zejíréna:
a) zákazník je poýinen Uhradit Dodavate] cenu za dodávku Komodity (definovanou níže)a
poskytnutých sl!žeb,

b)

c)

zákazník ]e povinen zajist]t přístup k N4ěřidlu na odběrném místě Zákazníka za účelem
plovedení konřoly, odečtu, oprav, údržby,výměny č] odebrání Měřidla, a to rovněž př
ukončeníodběru nebo přerušení dodáVky Komodity, Neumožnil] Zákazník V předem
oznámené době odečtu přístup k N4ěridlu a nesděll]i ověřité]né a plavdivé údaje o
naměřeném rnnožství elektřiny a/nebo zemního plynu do 3 dnů od doručeníVýzVy k
nahlášení stavu N4ěřidla, vyúčtuje Dodavatel spotřebu elektřiny a/nebo zemního plynu
podle spotřeby z minulého srovnatelného období nebo Výpočtem podle počtu, dluhu a
přikonu nainsta]ovaných spotřebičů V souladu s L]stanoveními příslušných práVních
předpisů stejným způsobem je Dodavatel oprávněn Vyúčtovatspotřebu elektřiny a/nebo
zemního plynu v případě poruchy i/ěridla. odečet je prováděn zpíavidla jednou za
účtovacíobdobi.
V případě zjištění poruchy N4ěřida Zákaznikern, ]e zákazník povinen bezodk]adně
písemně Vyrozumět Dodavatele nebo PDs o této poruše,

zákazník je povinen Udržovat sVá odběrná zařízení Ve stavu, ktený odpovídá právnírn
předpjsům, technickým normám a technickým pravidlům a umožňuje bézpečnoua
spolehlivou dodávk! Komodity tak aby se nestala příčinou ohroženi života, zdravi či
majetku osob a V připadě zjlštění záVady tlto neprodleně odstranit, Zákazník je povinen
umožnit PDs přístup k odběrnému zaFízení.
e) Zákazník je povinen provádět dostupná technická opatřeni zamezujicí oV]ivňování kvality

d)

e]ektřiny V neprospěch ostatnlch účastníkůtrhu s elektřinou,

zákaznik ]e povinen odebírat elektřin! a/nebo zemni plyn za dohodnutých podmínek
pouze přes lvtěřidlo kteíépripojil PDs nebo jím pověřená osoba, zákazník né§mí s
Měřidlem jakko i manipu]ovat, do N.4ěřidla jakkó|izasahovat či porušitjištění(plombu),
je
s) Pokud zákazník požaduje dodáVk! elektřiny osvobozenou od daně z elektřiny a
právní
držitelem opráVnění k nabytí élektř ny osvobozené od daně, jak stanovuje příslušný
předpis, musí tuto skutečnost, zpúsobem stanoveným pří§lušným práVním předpisem
Dodavatelj do]ožit, Pokud Zákazník takto nabytou elektřinu osvobozenou od daně z
e ektřiny, nebo její část, užíVá pro jjné účely,než sianoví příslušný práVní předpis pío jejl
osvobození případně nabudé elektřinu bez daně z jiného dl]vodu je povinen tuto
odebranou elektřinu příslušnéň!.l spráVci daně přiznat a zaplatit daň stanovenou
příslušným práVním předpisem (resp, postupovat způsobem stanoveným tímto právníň
předp]sem),

h)

elektřinu osvobozenou od dané z
případně
od daně z e]ektřiny, musí tuto
ke
změně
osvobozeníZákazníka
dojde
elektňny,
písemně
Zákazník
odpovídá Dodavateli za
Dodavateli;
neprodleně
oznámit
skutečnost
jakékoliV porušeni povinnosti stanovené právnlmi předpisy V souvislosti s nabytím a užitím
e ektriny osvobozéné od daně, Zákazník uhradí Dodavateli škodu, Vzniklou Zákazníkovým
porušenim přís ušného práVního předpisu, upravujícíí}daňové povinnosti V soUVisosti s
dodávkou elektřiny a ne, oznárnením Dodavateli o svém pozbyii nebo zrněně oplávnění
nabýVat elektřinu osvobozenou od daně z elektřiny,

V případě, kdy zákazník pozbude oprávněnl nabývat

V

případě, že zákazník požadýje dodáVku zémníhoplynu osvobozenou od daně ze
zemního plynu a je držitelem oprávnění k nabytí plynu osvobozeného od daně, jak
stanovuje Příslušný práVní předp]s musí tuto skutečnost, zpŮsobem stanoveným
příslušným práVním předpisem, Dodavateli doložit, Pokud Zákaznik takto nabytý pyn
osvobozený od daně zé zemního plynu nebo jeho část užíVá pro jlné účely,než stanovl
příslušný práVní předpis pro jeho osvobozeni, prípadně nabude plyn!
9ío c, J7ol92' sesoe- { l dhl b36' i líqá'3' 00 o,d " 3,pole(, osl4o9áú, ob-\od, n
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.říloha č. 2 ke smlouVě o 5družených službách dodáVky

bez daně z jiného důVodu, je povinen tento odebraný plyn příslušnémusprávci daně
přiznat a zaplatit daň stanovenou příslL]šným práVním předpisem (resp, postupovat
zpúsobem stanovenýín timto práVnlm předpisem), V případě, kdy zákaznik pozbude
opráVnění nabýVat plyn osvobozený od daně ze zemního plynU případně dojde ke změně
osvobození Zákazníka od daně ze zemního plynu, musí tuto skutečnost neprod|éně
oznárnit písemně Dodavateli; Zákazník odpovídá Dodavateli za jakéko]iV porušení
povinnost stanovené práVními předpisy V souvislost] s nabytím a užtímplynu
osvobozeného od daně Zákazník uhradí Dodavateli škodu, Vzn klou zákaznikoýÝlí)
porušením příslušnéhopráVního předpsu, upravujlcim daňové povnnost] V souvislost s
dodáVkou zemního plynu a neoznámením Dodavate i o svém pozbyti nebo změně
opráVnění nabýVat plyn osvobozený od daně ze zemniho plynu.

))

zákaz|ík se zavazuje infoírr]ovat Dodavaiele o použitíplynu k jiným účeům než pro

k)

Zákazník se zavazuje informovat Dodavatele o všech změnách a nastalých skutečnoslech
na skaně Zákazníka, ktérémají nebo mohou rnít viv na povinnost pacení daně ze
zemního p ynu d e zák, č, 261/2007 sb,, V platném zněnj Dodavatelje povinen zohlednlt
rozhodné skutečnosti až od okarnžiku doručeni písemného a Výslovného oznámení ze
strany Zákazníka,

l)

výrobu tepla. s Výjimkou případů, kdy tak učinil při uzavření smlouvy,

Z důVodu přeneseni odpovědnosti za odchylk! podle přls ušných právních předpisů ]e
Zákaznik povinen nesjednat po dobu účlnnostismlouvy jiný smluvní Vztah s jiným

Dodavatelern elektřiny a/nebo plynu a V předmětném odběrném místě od něho odebírat

e ektřinu a/nebo plyn,

m) zákazník ]e pov nen od okamžiku uzavření smlo!Vy s Dodavatelern do okamžiku Zahájení
dodáVky Komodit dodavatelern zákazníkoýi nesjednat jiný smluvní Vztah s jiným
dodáVatelém é|ektř]ny a/nebo plynu pro předmětné odběrné místo čj učin]t jiný úkon
směřující k zabránění zahá]ení dodáVky Komodit Dodavatelem zákaznikovi Tím neni
dotčeno právo Zákazníka odstoupit od Smlouvy V souladu s přlslušnýrni ustanovenírni
práVních předpisú. zákaznik bele na Vědomí že porušení této pov]nnosti je podstatnýrn
_,__rn-r rDtušenírn smlouvy, které opravňuje Dodavatele k odstoupeníod smlouvy,

( ny Pohud celé množstvi Komodity sjednané Ve smlouvě na celé sjednané období účinnosti
(dále také sjednané množstvíkomodity") neodebere zákaznik od Dodavatele
= zsmlouvy
důVodu, že (i) Zákazník neopráVněně předóasně L]končísmlouvu nebo že (ii) zákazník
neoprávněně odstoupí od smlouvy nebo že (iii) Zákazník si za úóinnosti smlouvy sjedná
pro V této smlouvě specifikované odběrné místo/odběrná místa ]iného dodavatele
Komodity tak, že lénto jný dodavatel je opíáVněn dodáVat Komoditu za účinnosti
smlouvy, aniž by zákazník řádně ukonč]l tuto smlouvu, je zákaznik povinen zaplatit
Dodavatelj smllvní pokutu Ve Výši 30% ceny bez DPH takto Zákazníkem neodebraného
sjednaného množstvíKomodity, přičemžceny akluá ně platné podle cénovéhoindex!
PXE sjednaného Ve Zvláštnich ujednáních smlouvy, a néní-li cenový index PXE sjednán,
tak ceny aktuálně platné podle ceníku, Vznikem nároku Dodavate e na tlto smluvní
pokutu není dotčeno práVo Dodavatele na úhradu dlužnéčástky, píáVo Dodavatele na
odstoupení od této srnlouvy, áni práVo Dodavatele na náhrad! škody V plné výši, Tím
neni dotčeno práVo Zákazníka uzavřít smlouvu s jiným dodavate]ern pro shodné odběrné
pokud bude plněni z takové smlouvy následovat až po ukončení pnění
\ misto
Doděvate]em
dle SŤ ouvy či do|-ody s Dodavatelen,
\

2,7,

Zák adní povinnosti Dodavate]e|

a)
b)

Dodavatelje povinen dodávat elektřinu a/nebo zemní p]yn do odběrného místa Zákazníka
stanoveného Ve smlouVě V kval]tě stanovené přís ušnými práVními předpisy, Dodávka je
splněna přechodem eektřiny a/nebo zernního plynu přes [.4ěřjdlo (eiektroměr resp,
p ynoměr) do mista spoířeby zákazníka

Dodavaiel se zavazlje převzíl za zákaz|íka odpovědnost za odchylku podle přis]ušných
práVních předp sů
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Příloha č, 2 ke smlouVě o 5družených službách dodávky

3.

Platební podmínky

3,1,

splatnost záloh je daná Vystaveným Patébním kalendářem který se stává řádným daňovýnr
dokladem V případě uhrazeníčástkydo data spTatnosti,

3,2, cena

dodáVky elektřiny je tvořena dvěma složkam, a to regulovanou platbou za distriblci,
platbou za rezervovanou kapacitu, cenou systémových služeb, za podporu Výkupu éléktřiny a
cenou za óinnost zúčtováníoperátora trhu s elektřinou a plyneín, oTE, a,s, (dále jen ,,oTE")
jakož i souvisejících služeb (dále jen ,,cena za distřibuci éléktřiny") a pevnou ceno! s lové

za měsic a ceno! za odebranou měrnou jednotku elektřiny (MWh), Vč, služeb
obchodu (dále jen cena za elektřinu"), cen! za distribuci elektřiny stanovuje ERU
prostřednictvím cenového rozhodnutí, cena za distrlbuci elektřiny a cena za elektřinu také
společně jako'cena za dodávku elektřiny" nebo 'cena za dodávku Komoditý'. Případné
zrněny cenového rozhodnutí ERU budou promítnuty do ceny a tato skuteěnost se nepovažUje
za změnu ceníku Dodavatelem d]e těchto op,
elektřiny

dodávky zemního plynu je tvořena dvěma složkarni, a to částíregulovanou a částí
neregulovanoŮ, Regulovan'ou Óást ceny dodávky zemnlho plynu stanovi ERÚ cenovým
rozhodnutím a jedná se o cenu za distribuci, tvořenou složko! Variabilní kteíá závisí na
množstvíodebraného plynu a složkou stálou ktérá je tvořena stálým měsíčnímp]atem nebo
cenou za rezervovanou distribučníkapacitu (dále jen ,,cena za distribuci plynu"). Další
requlovanou cenou je cena za služby operátora trhu. Neregulovanou část ceny dodávky p]yn!
tvoří cena plynu, tj, cena za odebranou měínoL] jednotku plynU (N'lWh), Včetně služeb obchodu
(dále jen ,,cena za plyn'), céna za distribuci plynu, cena za služby operátora trh! a cena za
plynu" nébo
za
plyn jsou také déle společně označovány jako
'cena
'cena za dodávku
dodávku Komodity", Případné změny cenového rozhodn!tí ERU budou promítnuty do ceny
a tato skutečnost se nepovažuje za změnu cenlku Dodavatelem dle iěchto oP,

3,3, cena

3,4, Kceně za

dodáVku eléktřiny se připočítává daň z elektřiny, daň ž přidané hodnoty, jakož
dalšípřípadné daně a pop|atky, stanovené příslušným právním předpisem, a to Ve Výši a
zpt]sobem, jak stanoví příslušný práVní předpis, stanovujícítakovouto daň nebo poplatek,
ceny uvedené V ceníku jsou konečné, Případné změny daňových sazeb budou do ceníkLr
promítnuty a tato skutečnost se népovažuje za změnu ceníkU Dodavatelem dle těchto VoP

3,5,

]

K ceně za dodáVku plynu se připočítává daň ze zemního plynu, daň z přidané hodnoty, jakož i

dalšípřípadné daně a poplatky, stanovené příslušným právním predpiseín, a to Ve Výši a
způsobem, jak stanoví příslušný plávní předpis, stanovujícítakovouto daň nebo poplatek
ceny uvedené v ceníku jsot] konečné, Případné změny daňových sazeb budou do ceníku
promítnuty a tato skutečnost se nepovažuje za změnU ceníku Dodavatelem dle těchto VoP,

3,6,

KonečnéVyúčtovánícény za dodáVku Komodity (dále jen ,,Konečnévyúčtování")bude
prováděno dle ceníku platného Vdobě plnění Účtovací období Komodity je jeden rck a
počíná běžet od účinnostism|ouvy Vůčipředmětné Komoditě, KonečnéVyúčtováníceny za
dodávku Komodity plobíhá Vystavením daňového dokladu - faktury (dále jen 'Faktura"), s
náležilostmi podle příslušných práVnlch předpisť], KonečnéVyúčtovánlbude Zákazníkovi
zasláno nejpozdějido 3 měsícůod data uběhnuti [1čtovacího období, případně do 3 měsícůod
daia uhrazeni poslední zálohy, připadlo-1i toto datum na datum následující po !běhnutí
,15
dnů, KonečnéVyúčtovánIse skládá z vyúčtování
účtovacíhoobdobí, Faktura je splatná do
ceny za dodáVku Komodity a započítánízáloh uhrazených na tuto Komoditu, když Konečný
vyli]čtovánírn tak můžeVzniknout Dodavateli práVo Vůčizákazníkóýi na uhrazení nedoplatku
(bylo na zálohách uhíazeno méně, než kolik činícena za dodáVku Komod|ty za zúčtovací
čl můžeVzniknolt zákaznikoýi práVo VůčiDodavateIi na
období (dále jen
'Nedoplatok")),
uhlazení přeplatku (bylo na zálohách uhrazeno Více, než kolik činícéna za dodáVku Komod ty
za zúčtovacíobdobí (dálé jén,,Přeplatek")),

3,7,

Dodavatel navrátí Zákazníkovi Přeplatek složenkou doručenou s Konečným Vyúčtováníma
Fakturou,

Nedoplatku vyrozuměn Konečným Vyúčtováníma Fakturou, součá§tí
uvedeného Vyrozumění bude Vystavena složenka k uhrazení Nedoplatku se lhůtou splatnosti
15 dnť], Toto se netýká zákazníka s povoleným jnkasem,

3.8. zákazn]k bude o
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.říloha č, 2 ke smlouVě o sdružených službách
dodáVky

3,9,

l

Pri změně ceny za DodáVku Komodity beze zrněny smlouvy je povinen Dodavatél nebo
přís ušný PDs pokud kezměně ceny dojde V průběhu účtovacíhoobdobí, spotřebu elektřny
a/nebo zemního plynu rozdělit V poměru doby platnosti půVodnía nové ceny Zpt]sob Výpočtú
poměl! je stanoven přís]ušným práVním předpisem,

3,10, změny bankovního spojenl jsou Účastnici povinn provádét VčasnVm ojsemnÝm oznámením
druhému účastníkovia změna bankovnlho Spo]éni je mézi úeasínilýucnná ode dne, kdy
byla druhému Účastníkovi písemně oznámena

3,1'L V přlpadě p]atby inkasem z účíuzákaz|lka tento souhlasl s tím, že Dodavatél je oprávněn

Vyúčtovanou částku inkasovat kdyko]i po Vystavení FaktL]ly. Pokud inkasní platba ;epio běh n e
dťrvodu na straně Zákazníka či peněžnlho ústavu, není tím dotčena povinnost Zákaznika

z

uhradit zálohovou plaibu, Fakturu ěi jakouko|i dalšípohledávku Dodavatele, a to Ve lhútě
splatnosti, Za neprovedení inkasa z účtUzákazníka je zodpovědný zákazník. pokud nebude
plokázáno, že ]e za íoto neprovedení inkasa zodpovědný Dodavatei,

4.

Přerušení a ukončenídodávky

4,1.

Dodavatel má pláVo přerušit dodávku elektř]ny a/nebo zemního p]ynu do místa spotřeby nebo
míst spotřeby zákaznlka v případě neopráVněného odběru dle přís]ušnýcň lstanovení
Energetlckého zákona,

42

Dodavate] můžepřerušit nebo omezit dodáVku elektřiny a/nebo zernního plyn! z důvodu
opakovanéio nep]nění sm]uvených p]atebních povinností, které nejsou s§lněny an po
!pozomění. Náklady spojené s přer!šenim a obnovením dodáVky elektřiny a/nebjzemního
plynu hradi zákazník d|e platného ceníku popatků Vydaného Dodavaie|ém na zák]adě
ka kulace nákladů na odpo]eníodběrného místa.

4,3.

Přerušením dodáVky se rozumIodpojení odběrného místa od distribučnísítě na určitou dob!
aniž dojde k ukončenl sňluvního VztahU.

4.4.

Dodavate je opráVněn odstoupit od sm ouVy, ukončit dodávku:

a)

V případě podstatného

b) v

porušenípovinností plynoucích ze smlouvy Zákazníkem;

případech, kdy ]e zákazník v prodlení se zaplacením peněžitého záVazku vůči
a ýíce než 14 dnů po odes|ánl VýzVy (upominky) k zaplacení

Dodavateli ze smlouvy

DodaVatelem Zákazn ikovi

c) V

případě,

j

že zákazník užíVá k odběru odběrná zařízení neodpovldající příslušné

distribuční sazbě zákazníka,

45

Za podstatné porušenípovinnostíze smlouvy ze strany Zákazníka se považuje zejména:
a) aezap]acení jakékoli zálohy nebo íaktury za sdíužene služby dodáVky Komod ty (Včetně
dalších p]ateb podle cenového rozhodnuti ERÚ) jakéhokollv poplaliu, smlUV;i pokuty,
úroků z prodlení nebo škody a to ani po VýzVě k zaplacení;

b)

c)
d)
4,6,

opakující se nedodržován[ smluveného způsobu placeni záloh nebo íaktur za služby
dodáVky Komodity (včetně Dalších plateb podle cenového rozhodnutí ERť]), sm]uvnich
pokut, poplatků, úroků z prodlení nebo škod;
neopráVněný odběr

-

zejména odběr při opakovaném neplnění smluvených platebních

povnností nebo platebních povinností, VyplýVajících z náhrady škoóy způsobené

neopráVněným odběrem elektřiny. které nejsou splněny ani po upozornění;
podstatné porušenípovinnosti zvlášt' specifikova né Ve sm|ouVě nebo Ve VoP.

Přerušení nebo ukončenídodáVky Komod]ty je Dodavate] opráVněn provést v kterémkoli nebo
Ve vjce místech spotřeby Zákazníka s ohledem na rozsah neoprávněného odběru a zj štění,v

ktérémmístě spotřeby Zákazníka je neopráVněný odběr prováděn, Nelze-li určit místo
neopráVněného odběru, lozhodne Dodavatel, V kterém místě spotřéby Zákazníka dodáVku
Komodily přeruší nebo ukončí,zákaznIk bérc na Vědomi, že přerušení nebo ukončení
dodáVky Komodity provede příslušný PDs na žádost Dodavatele a na náklady Zákazníka
Přer!šení nébo ukončenídodáVky Komodity Zákazník neni opráVněn
a,
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Příloha č, 2 ke smlouVě o sdíužených službách dodávky
bránit, jinak nese odpovědnost za náklady a škody V důsledku toho Vznik]é,

4,7,

4,8.

Při přerušení nebo ukončenídodáVky elektřiny a/nebo zemního plynu nevzniká zékazníkovi
práVo na náhradu škody a/nebo ušlého zisku. Přerušen[ nebo ukončení dodávky elektřiny
a/nebo zemního plynu z důVodu neopráVněného odběru bude provedeno bezprostředně po
jeho zjištění, nebude-i se zákazníkem dohodnuto jinak, Dodavatel oznární přerušení nebo
ukončenídodáVky e]ektřiny a/nebo zemního plynu příslušnémuPDs,
zákazí.lík je oprávněn odstoupit od Šmlouvy V případě podstatného porušení povinností ze
smlouvy ze strany Dodavatele, Za podstatné porušénípovinností ze smlouvy Dodavatelem
se povaŽuie zejména:

a)

bezdůVodné neposkytování nebo nezajištění distíibučníchslužeb;

splatný záVazek Dodavatele Vůčizákazníkaýi v prodleni se zaplacením po obdížení
,14
denní dodatečnéhůty ke
písemné Výzvy zákaz|lka k zaplaceni a marném uplynutí
splnění záVazku počítanéode dné doručenípisernné Výzvy k zaplacení;
4.g. Je-li zákaznik podnikající fyzická osoba, je dále opráVněn od smlouvy písemně odstoupit bez
uvedení důVodu a bez jakékoliv sankce 5 dnů před zahájením dodáVky eléktřiny nebo plynu,
V tomto případě je ihůia zachována, pokud bylo odstoupení od smlouvy písemnéodesláno na
adresu Dodavate|e před Lrplynutírn této ]hůty,
4,1o, Faktické ukončení odběr! Komodity se řídístandardy Výkonu činnosti PDS,
411. Každý Účéstnlk je opíávněn od smlouvy odstoupit, je-li pravomocně rozhodnuto o ťlpadku
druhého Účastnlka odstoupeni]e účinnédnem doručenípísemného oznámeníodstupujlcího
Účastníka o odstoupení druhému Úcasinikovi nebo ]nsoLvenčnlmu spíávcl ,nebo pozdějším
dnem, po doručenípísemného oznámeni odstupujicího Úóastnika druhému Učastníkovi nebo
insolvenčnímusplávcio odstoupení, uvedeným V takovém oznámenl,

b)

4,12, Je,lism olva Uzavřena na dob! neulčitou, lze jjjednostranně písemně Vypovědět kterýmkoiV
Účastníkem smlouvy, s Výpovědní lhůtou 3 měsice, která začínáběže| prvním dnem
kalendářního měsíce následujicího po dni, V něrnž byla písemná Výpověd doručena druhému
ť].-astn íkoVi

4-,13, Pokud

je smlouva uzavřena na dobu určitou a zákazník ýe lhůtě nejpozději 6 kalendářní

měsícé před uplynutíň doby, na kterou byla uzavřena, neoznámí písemně Dodavateli, že trvá
na jejím ukončeni, smlolva se automat]cky prodlužUje o dobu, na kteíou byla sjednána, a to i
opakovaně,

z důVodir porušenísmluvních podrninek, které má za následek
podle
ělánku budu 4-1-, 4-2- či odstoupení od sm|ouvy dle bodu 4,4,, je
Ukoněení dodáVky
zákazníkovi účtovánsmluvní poplatek za náklady na ukončení dodávky výši 5,000 Kč bez

4,14, Při ukončení dodáVky

DPH za každéodběrné místo, Zaplacením §mluvního poplatku není dotčeno práVo

Dodavatele na odstoupení od smlouvy ani nálok Dodavatele na náhradu škody V plné výši.
V případě řádného ukončeníšrnlouvy nenítento poplatek účtován,

4,15, smlouva mŮže být t]končena kdyko i písemnou dohodo! Účastníkt], a to ze]ména V případech,
kdy zákaznik ukončuje odběr elektřiny a/nebo zemního plynu v místě spotřeby z důVodu
trvalého ukončenl odběru. V takovém případě Zákazník oznámí Dodavatel] písemně
požadavek na trvalé lkoněení odbělLr elektřiny a/nebo zemního plynu V odbérném místě, s
uvedením důVodu a požadovanýíndnem trvalého ukončeníodběn], a to nejméně 30 dnú přéd
tímto dnem, Dodavate] zajistí ukončénísmlouvy o distribuci uzavřené s příslušným PDs Pro
zajištěnídodáVky eléktřiny a/nebo zemního plynu do předmětného odběrného místa v nejbližší
Dodavate|
možno! dobu dle podmínek distribuce příslušnéhoPDs, V takovém případě je ,15,
těchto
poplatek
D,
odslavci
Ve
článku
smluvnl
uvedený
oprávněn Zákazníkovi ť]čtovat

VoP,

4,16, opustlli ZákaznIk odbělné místo bez ukončenísmluvního Vztahu, je povinen Uhradit cenu za
služby Dodavatele (zejména, nikoli Však Výhradně dodáVku Komodity) až do Uzavření
smLouvy mezi Dodavatelem a novým zákazníkem p.o každédotčenéodběrné místo, Pokud
Zákazník neurnožní přístup k lvěřidlu - jeho odebrání - pak ]e smlouva
platná až do dne skutečnédemontáže l\rěřidla nebo do provedení
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,říloha č, 2 ke smlouvě o sdružených službách dodávky

řádného odeětu lvlěřidla a Zákazník je povinen zaplatit za služby Dodavatele (zejména, nikol
Viak Výhradně dodáVku Komodityi až do doby skutečnédemoniáže N'lěřidla, popř, do
provedeňl řádného odečiu,

4'17'ZměnaodběrateleVdanémodběínémmístěbezpřeruŠenIdodáVkyabezzrněnyDodavateLe
podminéna rédnym ukončenlm piedchozího smluvniho
Gu. prepis odběrného mista) je pledevšim
podminéna Vyrovnánírn ve9kerých záVazkú
paŘ
změna
iaanu, iatova
1e
tuto změnu odmítnout
DodavatelopráVněn
Vůči
Dodavateli,
Zákazníka
]inakjé
jejího
s tím, že V přlpadě poskytnutí opožděnésoučinnosti či
4.18'.' zákaznlk je srozuměn zákaznika
plněním
či PDs se Dodavate] nedostáVá do píodlení s
n"p""r,vt"Ůti ze síGny
povinností
Vázaných na součinnost ze strany Zákazníka nebo
sviJ zlátonnýcn ei sóllvnich

PDs

5,

Úroky z prodlení a smluvní poplatky

V prípadě plodlení s úhradou kterékoliV splatné peněžitépohledáVky (peněžitéhodluhu) nebo
ieri iastr podle teio smlouvy, ]e povinný Účastnik (dlužník) povinen zaplatit opráVněnému
'u'c"iin iiou i s. rouuv (Véiiteli) iakonný úiok z plodleni z dlužnéčástky, a to od prvn[ho dne
prodlení až do zaplaceni,
je povinen zaplatit Dodavateli smluvnl poplatek dle platného ceníku poplatků za
5.2-- zákaznikpiiemnou
a/nebo upomínku
uzJ",
1tistlÁnou) a/nebo telefonickou (hlasovou) upominku
,"iLno; pro"truoni"tuím te;iové zpíáVy slvs a/nebo upomlnku zaslanou prostřednictvím
komunikacé (e-mail) a/nebo upominkLJ zaslanou prostrcdnlctvím datových
"Ériioni"rie
pl,ouorovanyi"h Óiskou poštou, s,p upomínku na splněníjednoho etohosamého
šctran"t
pii|ááu p,Jrus"ni pouínnostl lze zai|at opakovaně, účtovatpoplatek lze jen za pNní 3 pokusy
upomínky, Volba íormy upomínkyje na Dodavateli,
je povinen Zaplatit Dodavateli smluvní pokutu Ve výši 2,ooo Kč,b:,z DPH v případé
5,3,
-- zákazník
páJl"ni s r-itlradou ]akétotiv finančnl éástky déle než 1odni posplatnosli Tlmnéní dotčéno
práVo k odsloupeni od této smlouvy, ani nárok
bráuo ooo"u"tete;a ť]hradu dlužnéčásthý,
plné
Výši,
Dodavatele na náhradu škody V
povinnosti
zákazn|k je povinen Vyplnit smlouvu úplnými a pravdivými ťldaji, P^orušenl této
5.4.
- ŽÁiáŽ^iiá
Dodavatel
]é oplávněn
je podstat;ým porušenim povinnostl ze Smlouvy a
povinnosii
Zákazníka
piipade
uVedené
PoíUšenl
t"řo"éÁ dripáoe od s'mtouvy odstoupit, V
pokutu
ve výši
srnlr,]vní
pov]nen
"
je
Dodavateli
uhladii
a,ipLne údaje, Zákaznik
domáhat
se
práVo
Dodavatel
pokuty
""Ělipi""jlvé
dolřeno
není
5,ooo Kč bez DPH, Uhlazenírn srnluvni

5,1,

náhrady Vzniklé škody,

na Vědoml, že Véškeíénáklady spojéné s uplatněním ptípadné pohledáVkf,
-5-5- zákaznikby bere
poskytováni Dodávek Komodity, jdou k tíži
Ř;;; za ním Dodavate] evidoval z titulu
pohledáVky Dodavatele Zákazník bere
předmětné
ŽáxárrŘ"á povážují se za příslušenství
pohlédáVky se považují zejména
takové
uplatněnim
ná veaomt, i" .a áá*l"ay spo]ené s
Lrpornínek a jiné UpomInání
náklady
na
zasílání
noiáře,
či
lóuanipopi"txv odrněna ádvokáta
zákaz|íka jakož i nák|ady Vymáhání pohledáVky,

5.6,
--

případný nárok
Jakékoliv ujednání o smluvních poplatcích a srn]uvních pokutách nemá VIiV na
pokuty není
plodlení,
Uhrazením
plné
z
ušlý
zisk
a
úrok
Výši,
Óodavatete na náhíadu škody V
povjnnost
splněna,
sankcioVaná

6.

Reklamace a řešení sporů

týkajicí se smlouly se považuji za doručená, pokud bvlá odeslána na
Dosledni znarnoL ád,ěsl druneho úóast"ika'o,rroL dooo,Jčenézas,l(y, a to nejpozději 3
že ]e splněna podmínka
!i""*n o"n po odesláni účlnkydoručenínastanou V případě,prijmou!
nebo oošta vráti
i:óáir,"" "et}, i v pi:paoe že dlulý úcastnlt. odŤitne zásilku
doručeni
!a"irŘ" řro n'"ool.uóit"tnou, V takový;h píipadech sjednáVéJI Uč€stnici, že účinky
Vrátila
odesílateli,
nástano'u nasteaulicí den po dnl, ve kierém se nedoručtelná zásilka
Sdělení, určená Všem Zákazníkům (hrornadná sdě|eni - napr, změny

6,1. Veškerá sděleni
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Příloha č. 2 ke smlouVě o sdružených službách dodáVky

VoP, zrněny ceníku apod,), doručuje Dodavatél každémuZákazníkovi použe prostřednictvim
Uveře]nění těchto sdělení na Webové stránce Dodavatee Www,energie,pro-Vas,cz, Dnem
L]místění a zpřlstupnění takového sděen[ na Webovou stránk! Dodavatele se příslušné
sdělení považuje za řádně sdělené zákazníkovi. zákaznik je povjnen se s každým takovým
sděením Dodavatele seznám]t, Upomínky o zapLacení péněžltých pohledávek Dodavatele
můžeDodavatel doručovat Zákazníkovi iéžformou textové zpráVy sl],4s na poslédni
Dodavatéli známé mobilní lelefonní čísloZákazníka formou e-mail! na poslední Dodavateli
známou e-mailovou adresu Zákazníka nebo prostřednictvím datových schránek
provozovaných Českou poŠtou,s,p anebo teLeíonicky na telefonní čísloZákazrllka. zákazník
jé povinen sdělit Dodavateli písemně každézavedení, změnU nebo zrušení kontaktniho údaje
Ve shora uvedeném smys!u-

6,2,

Zjisti,li ktenikoliv z Účastníkúchybu nebo omyl při VyúčtovánídodáVek Komodity podle
Sh ouvy, póčetní nebo tiskovou chybu Ve Vyúčtování,maji Úfustníci nálok na lvedení věcí do
spráVného stavu a případné VyPořádáni

6,3.

Reklamující ť]častníkzaše druhérnu Účastníkov] písemnou VýzVu k odstlanění zjištěného
stavu a k]eho nápravě, Reklamace musí obsahovat:

a)

id e

b)

]dentlfikačni údaje réklamovanéfaktury, Vč, Variabilního symbolu nebo zjištěného stavu,

ntif]kaci VyzývajícíhoÚčastníka,

c)

přesný popis reklamované skutečnostia odůVodnění rekamace,

d)

kopie přIpadné dokurnentace

e)

podpis Účastnika nébojeho opráVněného zástupce, včetně pné mociči listiny dokládajicí
opráVnění jednat v zastoupení, Dodavalel můžeV případě pochybnosti Vyžadovat
autorizacr podpisu Zákazníka a/nebo ]eho úředni ověření,

reklamace,

a dašídů ežitéskuiečnosti rozhodné pro

posouzeni

6,4, Každá uplatněná reklamace bude jednotliVě Vyřízena ve lhůtách stanovených záVazným práVním

předpisem. Každá nová či opakovaná reklamace téžéskutečnosti bude vyřizována jako
§amostatná Vyřizovánl opíáVněné reklamace posunuje splatnost opráVněně reklamovaných
platebních povinnoslí, pokt]d i na základě opráVněné leklamace budou po jejím Vyřízení platebnI
povinnosti Zákazníka k Dodavateli existovat,
6,5,t]častník Vyzvaný k Vyřízení reklamace tuto přéšetřía výsedek šetřeni oznámí plsemně
vyzýVajícímuÚčastníkoviVe lhůtě do 15 kalendářních dnů ode dne kdy reklamaci obdžel, Byla_li
reklamace oprávněná, bUde neprodleně provédeno Vzájemné Vypořádání rozdílů v platbách, a t0
nejpozdějido 30 kalendářních dnů ode dne doručeníreklamace Vyzvanému Účastníkovi, spočíVálidůVod rek|amace Ve Vyúčtovánídistribuce plynu a/nébo elektř]ny od PDs a Dodavate reklaín|]je
Vyúčtovánídistribuce V souladu s příslušnýrn práVním předpisem u PDs, lhůty shora uvedené po
dobu Vyřizování reklamace u PDs Dodavatelern neběží,
6,6, Reklamace se uplatňuje doručenim na

Zasllaci adresu Účastníka uvedenou v příslušnésmlouvě,

6,7,Všechny spory Vznikající z této smlouvy a V souvsostl s n budou rozhodovány s konečnou
ptatnosti u'noŽnoatinó soudu př Hospodáiské komoie cesl,e repub iky a Agráíni kornoře Óeské
republiky podle jeho řádu jednim rozhodcem jrnenovaným předsedoU Rozhodčiho soudu,

7.

závěrečná ljednání

7.1.

zákazník se zavazu]e poskytovat Dodavate i véškerou potřebnou součinnosi k tomu aby
smlouva mohla být řádně plněna a nečinit, Vyjma úkonů,_k njmž je výslovně oplávněn dle
smlouvy a těchto VoP za trvání smouvy žádné úkony, směřující k omezení či zamezení
existence podminek pío édnéplnění smlouvy s ohledem k přenesené odpovědnostl za
odchylku na Dodavatele Tuto součnnost se zaýaA)je Zákaznik Dodavateli posk},tovat v
případě úkont], směřujících k uzavření smouvy s Dodavatelem (např, povinnost Zákazníka
doiožit Všechny požadované úplnéa pravdlVé doklady potřébné V procesu přechodu
zákazníka od půVodního k novému Dodavateli V Dodavatelem stanovené lht]tě apod ) č
úkonůsměřujících k ukončeni smluvního Vztahu Zákazn{ka s předchozirn DodáVátelem, V
případě prokazatelného odmíinuti součinnosti je Dodavate] opráVněn požadovát smluvní
pokutu Ve Výši '1,0oo Kč bez DPH za každétakové poíušenísmluvní povinnosti

EnéígiePrcs.,o Č2470192]sešidlem(Naltýň636/]3Ťlo]á.131oo,Prahaa,Společiost4psánávobchodniň
rqsliíkuvedenéhoMěslskýfišoud€úVPÉze,pddilc.Ýložka167156,Dlc cz24701921. wW ener! e,pío Vas
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7,5-

7,6,

7.7.

7,8,

Pokud je ujednání Ve smlouvě V rozporu s VoP, má ujednání Ve sm oUVě přednost. Podminky
jédnotlivých produktových řad jsou součástí smlouvy a Ceníku a maji přednost před
ujednánímiVoP,

Pokud se jakékoli ustanovení Ve srnlouvě nebo ustanoveni V těchto VoP stane neplatným
nebo nevykonatelným, nemá taková neplatnost nebo nevykonatelnost VliV na platnost a
Vykonatelnost ostatních ustanovení, Účastníci sjednáVají, ie v takovém případě nahradí
neplatné nebo nevykonatelné ustanovenÍlakovým platným nebo vykonatelným ustanovenim,
které V maximální míře zachová žáměr neplatného nebo nevykonatelného !stanovenj, Totéž
platí l pro přIpad eventuálnísmluvní mezery a změny platnosti dotčených práVních předpisů,
Dodavatelje oprávněn naVrhovat změny smluvních podmínek

-

tedy smlouvy,

VoP a ceníkU

a Zákazník má práVo V případě neso!hlas! s lakovou změnou odstoUpit od smlouvy,

Nové VoP (náVrh zrněny) budou zveřejněny ná Webovýoh stránkách Dodavatele
Www,energie-pro,vas,cz nejpozději 30 kalendářních dnů před začátkern jejich účinnosti.V
případě, že Zákazník se změnou VoP nesouhlasl, je opráVněn od smlouvy odstoupit, a to
nejpozději do 10, dne před nabytírn účinnostizměny VoP, V opačnémpřípadě se
novelizované VoP stáVají záVaznými pro smluvní Vztah podle smlouvy,
NoVý ceník (náVrh Změny) bude zveřejněn na Webových stránkách Dodavatele WWW,energie_

pro-Vas.cz nejpozděj] 30 kalendářních dnů před začátkern jeho účinnostr,V připadě, že
Zákaznik se změnou ceníku nesouhlasí, je opráVněn od smlouvy odstoupit, a to nejpozději do
10, dne před nabytím účinnostiznrěny ceniku, V opačnémpřípadě se novelizovaný céník
stáVá záVazným pro dalšísmluvníVztah pod e smlolvy.

zákaznik je póvi|en se s novelizovanými VoP a ceníkem seznámit, kdvž bere na Vědomí. že
Ťá pov nnosl každý 1 a 15, den v Ťésíci1avšiivit Webové síán<y Doóavate e www,energ epío-Vas,cž, a to za úče]emslédovánípřípadných informací zveřejněných Dodavatelern
především za účelemsledovánt případných novelVoP č] céníku,
t]častnícise zaýaz\Jji, žébudou ]nformace získanéV souvrslosti se smlóuvou udržovat v

tajnostj, nezveřejníje bez předchozího píšemnéhosouhlasu druhého Účastníka Ve Vztahu k
třetím osobám, vy]ma případu kdy jim zveřejnění nebo po- skytnutí třetí osobě určuje

oř'slusný píáv1' přeoois

7,9.

Později uzavřená sm|ouva mezi zákaznikem a Dodavatelem nahrazuje dříVe uzavřenou
smlouvu ohledně téhožp]nění, i když to V později uzavřené smloL]Vě nenl Výslovně uvedeno
V přípádě jiného odběrného místa se nejedná o totéžplnění,

7,10, Účastnlci se Vzájemně zaýazují podáýal s Včasnéa určtéinformace o změnách údajt]
uvedených Ve sm]ouvé, Včeině takových údajů,jako jsou změny dentifikačnlch údajů
Ucastníka, osobních údajů, zasílacíadresy; opomenutí nebo neposk\,,tnulí takových iníormací
jde k tížipovinného Účastníka, Účastníci se dále zavazují posk tovat si Včas Všechny
informace, které by měly nebo mohly mít Vliv na plnění smlouvy, zákaz|lk se zaýazuje ý
případě potřéby (např požadavek PDs) Všechny tyto Výše uvedené změny doložit kopií
dokladu, ktený změnu dosvědčuje Dodavate] je opráVněn jakékoli změny či informace
zákazníkov sdělovat ]ejich uveřejněnim na svých Webových stlánkách a Zákazník je povinen
se s nimlseznámil,
7,11, Dodavate ]e oprávněn př kontaktu se Zákaznikem nebo jeho zástupcem požadovat
ideniifikaci dle pÉVidel stanovených Dodavatelem, Dodavatelje opráVněn požadovaný úkon
neprovést, pokud se Zákaznik neidentifiku]e řádným způsob9m nebo př] důVodném podezření
na zneužitíidentilikačních prostředků, Pro zprostředkovánj inforrnací rozhodných pro Vznik,
trvání a uán]k smluvního Vztahu mezi Dodavatelem a zákaz|íkefi je Dodavaiel opráVněn, z
důVodu obrany proti zneužitíinformacl, trvat na pisemné kornunikaci se Zákazníkem Včetně
písemného zmocnění udě]eného třetí osobě,
7

.12. Pokud je za zákaznika jakažto zmocnitele při uzavírání zrněně nebo ukončován í smlouvy
činěn úkon na základě plné rnoc, můžeDodavatel Vyžadovai autoíizaci podpisu zmocnitele
a/nebo jeho úřední ověření.

7.13. zákazník tímto uděluje Dodavateli souhlas se zpracováním svých osobnjch údajůVsouadu
sezákonemč, 101/2000 sb,, Vpatnémznění a to ze]ména plo potřeby zasíáníobchodnich
,é,li. |,.oénó.o
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Příloha č. 2 ke smlouVě o sdružených službách dodáVky
sděleni, potřeby obchodní, marketingové, jakož iza účelempřípadného Vymáháni splatných
pohledáVek Dodavatele za zákazníkem prováděného Dodavatelern nebo jím pověřenou třeil
osobou, případně téžza účelempostoupen{ splatných pohledáVek Dodavatelem za
Zákazníkem jiným subjektům, Za osobní údaje jsou považovány zejména údaje uvedené ve

Smlouvě. oŠoóou spiáVce se pro účelyzpracováni osobních údajúrozumí Dodavatel,
případně jeho zaměstnanci pověřéní k Výkonu činnostídle smlouvy, Zákazník udě]uje souhlas
Šezpracóváním svých osobních ť]dajůPo dobu trváni smlouvy a dále po dobu dvou let od
jejího ukončenínebo po odvolání souhJasu se zpracováním osobních úda]ů,Zákazník
výslovne rcre na Vědomí a souhlasí stírn že Dodavatel je opráVněn při plněni smlouvy
sdělovat některé osobní údaje zákazníka lřeíímosobám, předevšírn půVodnímu dodavateli,
PDs a příslušnými úřadůrnjak plyne ze smlouvy, a to jen za účeem rea|izace smlouvy,
nikoliv jiným.

7,,14, smlouva a vztahy mezi Dodavatelem a zákazníkem z ní VyplýVající se řídípředevším EZ a
zákonem č, 89/2012 sb,, občanským zákoníkem
7.15. zékazník je povinen stvrdit svým podpi§em zněni těchto VoP, a to pň podpsu smlouvy,
Podpisem'těchto VoP Zákazník stýrzuje, že se s VoP seznámll, řádně si je přecetl a jejich
obsahu rozlmi a sVoP souhlasí, Absence podpisu zákazníka |a VoP neznamená
neplatnost smlouvy a nesouhlas zákazníka s VoP,
7,16,

T},to

VoP jsou platné od 1.10,2015 a účinnéod

1.11 2015

V Praze dne 1,'10,2015 za Energie Pro s,r,o,,
jednatel VítězslaV Fiala

)]

v Pnze

dne 2.11 .2015 za zákazníka:
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