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Uzavřená podle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) mezi Zákazníkem a Dodavatelem

Předmět smlouvy
Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje dodat Zákazníkovi zemní plyn pro jeho vlastní spotřebu a za tímto účelem se dále zavazuje zajistit vlastním 
jménem a na vlastní účet přepravu plynu, uskladnění plynu a distribuci plynu do odběrného místa uvedeného ve Smlouvě (dále jen sdružená služba 
dodávky). Zákazník se zavazuje odebírat zemní plyn a zaplatit za něj Dodavateli dohodnutou cenu, a to vše za podmínek dále uvedených v této 
Smlouvě.

Doba platnosti smlouvy
Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 3. 2015 s možností automatického prodloužení vždy o 1 další rok. Kterákoliv smluvní strana je 
tak oprávněna nejpozději 20 kalendářních dní před ukončením řádného smluvního období zaslat druhé smluvní straně písemné sdělení, že trvá 
na ukončení Smlouvy uplynutím doby, na kterou byla sjednána, čímž vylučuje její automatické prodloužení o další 1 rok. V případě, že Zákazník ne-
doručí Dodavateli písemné oznámení s projevem vůle dále nepokračovat ve Smlouvě, projevuje tím vážnou, určitou a srozumitelnou vůli, že souhlasí 
s prodloužením této Smlouvy o další jeden rok. Smlouva se automaticky prodlužuje za stejných podmínek sjednaných v této Smlouvě, vyjma ceny.

Podmínky sdružených služeb dodávky zemního plynu
Sdružené služby dodávky zemního plynu se uskutečňují v souladu s Obchodními podmínkami dodávky zemního plynu pro domácnosti a maloodbě-
ratele (dále jen OP). Smluvní strany se s OP podrobně seznámily, s jejich obsahem souhlasí, je jim znám a zavazují se OP dodržovat. Tyto OP jsou 
nedílnou součástí Smlouvy a jsou zveřejněny na www.spp-cz.cz a jsou platné a účinné ke dni podpisu této smlouvy. 

Zvláštní ujednání
Smluvní strany se dohodly, že se sjednávají tyto podmínky odlišné od OP.
Dodavatel a Zákazník se dohodli, že pro období do 31. 12. 2014 sjednávají cenu za dodávku zemního plynu stanovenou v Ceníku dodávky zemního 
plynu v produktu  Kubík 2014 pro maloodběratele a domácnosti (příloha č. 1). 
Pokud se cena za dodávky plynu a ostatní služby dodávky změní od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015, je zákazník oprávněn z důvodu změny ceny dodávky 
plynu odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od data účinnosti zvýšení ceny. Odstoupení je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém 
bylo doručeno Dodavateli, neurčí-li zákazník pozdější den účinnosti odstoupení. Uplatnění práva na odstoupení není spojeno s žádnými finančními 
nároky vůči zákazníkovi. Cena pro období následující po ukončení období, na které je cena sjednána, tj. pro období od 1. 1. 2014 bude určena 
v Ceníku dodávky zemního plynu pro maloodběratele a domácnosti Dodavatele platným od 1. dne následujícího po dni, kdy uplynulo období, na kte-
rou je cena sjednána. Tento ceník budek dispozici na internetových stránkách Dodavatele vždy nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby, na kterou 
byla cena sjednána. Na základě písemné žádosti Zákazníka bude popřípadě aktuální ceník zaslán e-mailem.

ŽáDost – smlouva o sDruŽených sluŽbách DoDávky Zemního Plynu  

(Dále jen „smlouva“)
ID
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Způsob úhrady faktur a záloh

Pro tyto způsoby plateb doplňte číslo účtu a kód banky

   přímým inkasem z účtu         příkazem k úhradě          SIPO Číslo účtu / kód banky nebo číslo SIPO

Požadovaný cyklus záloh

   měsíční         čtvrtletní Požadovaná výše zálohy pro první zúčtovací období (Kč)
Vámi požadovaná výše záloh může být upravena dle roční spotřeby zemního plynu.

Pro přeplatky doplňte číslo účtu a kód banky k převodu na účet

   shodný s účtem, ze kterého jsou placeny zálohy Číslo účtu / kód banky

adresa pro doručování korespondence včetně daňových dokladů

   adresa je shodná s adresou trvalého bydliště / adresou sídla firmy

Ulice Číslo popisné Číslo orientační

Obec, část obce PSČ Okres E-mail*
 

* Daňové doklady o přijaté platbě (zálohy) od zákazníků kategorie maloodběratel budou odeslány elektronicky ve formátu .pdf na uvedený e-mail.

Lístek s poznámkou
Vyberte způsob, který Vám nejvíce vyhovuje.

Lístek s poznámkou
Doplňte periodicitu a výši zálohy v korunách. Doporučujeme pro výši zálohy vycházet z posledního vyúčtování. Výši záloh je možné změnit - dle skutečné spotřeby.

Lístek s poznámkou
Uveďte Vaši korespondenční adresu, liší-li se od adresy Vašeho trvalého bydliště.
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ujednání
Tato Smlouva se uzavírá a posuzuje v souladu s českým právním řádem, kterým se také řídí. Tato smlouva se řídí ustanoveními obchodního, ob-
čanského zákoníku a energetického zákona v platném znění. Vztahy vzniklé při realizaci této smlouvy mezi smluvními stranami, a které tato smlouva 
neupravuje, se budou řídit ustanoveními výše uvedených všeobecně závazných právních předpisů. V rozsahu, v jakém se ho to týká, se strany 
budou řídit platným řádem provozovatele distribuční soustavy, pokud tento nebude v rozporu s platnou právní úpravou.

Identifikace Zákazníka a Dodavatele
Zákazník

Příjmení, jméno, titul / Firma** Datum narození / RČ IČ**/ DIČ CZ**

Adresa trvalého bydliště / Sídlo firmy**

v oddíl, vložka** / v jiné evidenci**

Společnost je zapsaná v OR vedeném u KS

Osoba oprávněná zastupovat Zákazníka / Jednající** (Vyplňte, pokud je Zákazník zastoupen na základě plné moci jinou osobou. Plná moc musí být opatřena notářsky ověřeným podpisem.)

Telefon Mobil Fax E-mail
ke komunikaci během procesu Změny dodavatele

** Údaje v této Žádosti-Smlouvě takto označené se vztahují na Zákazníka kategorie maloodběratel

Dodavatel
SPP CZ, a.s., Novodvorská 803/82, 142 00, Praha 4, IČ: 28488016, DIČ: CZ28488016

Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14828, Peněžní ústav: ČSOB, číslo účtu: 117 346 283/0300 

specifikace odběrného místa

  
EIC kód Číslo odběrného místa

   adresa odběrného místa je shodná s adresou trvalého bydliště / adresou sídla firmy

Ulice Číslo popisné Číslo orientační

Obec, část obce PSČ Okres

Dodávka a distribuce plynu

Využití odběru:    provozovna, dílna    prodejna    kancelář    rodinný dům     byt    rekreační objekt

Charakter odběru:    vaření    ohřev TUV (teplé užitkové vody)    vytápění    technologie

Roční spotřeba (kWh): 
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Lístek s poznámkou
Novou smlouvu je třeba napsat na osobu, na kterou je odběrné místo v současné době psané - tj. na osobu jejíž jméno je uvedeno na Vašem vyúčtování

Lístek s poznámkou
Uveďte adresu Vašeho trvalého bydliště. Toto trvalé bydliště musí souhlasit s bydlištěm, které máte uvedené na Vašem vyúčtování. V případě, že došlo ke změně bydliště, přiložte prosím ke smlouvě kopii občanského průkazu.

Lístek s poznámkou
Poskytnutí kontaktních údajů umožní kvalitnější komunikaci. Uveďte vždy alespoň jeden kontakt

Lístek s poznámkou
Vyplňte specifikační EIC kód a číslo Vašeho odběrného místa. Tyto údaje naleznete na Vašem vyúčtování nebo na smlouvě.

Lístek s poznámkou
Uveďte adresu odběrného místa, je-li odlišná od adresy trvalého bydliště zákazníka.

Lístek s poznámkou
Vyplňte specifikaci Vašeho odběrného místa, kde bude plyn využíván.

Lístek s poznámkou
Vyplňte  účel, ke kterému zemní plyn využíváte.

Lístek s poznámkou
Doplňte předpokládanou výši Vašeho ročního odběru zemního plynu (pro přepočet m3 na kWh platí vzorec 1m3 = 10,55 kWh; pro přepočet kWh na MWh patí vzorec 1MWh = 1000kWh). Pokud nehodláte výrazným způsobem změnit charakter odběru, opište hodnotu ze své faktury od stávajícího dodavatele plynu za poslední rok. Údaj naleznete v podrobném rozpisu vyúčtování.
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Závěrečná ustanovení 

Zákazník podpisem této Smlouvy uděluje souhlas, aby Dodavatel uzavřel s příslušným provozovatelem distribuční soustavy smlouvu o distribuci 
zemního plynu do výše uvedeného odběrného místa. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno 
vyhotovení. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy přechází na případné právní nástupce smluvních stran. Smluvní strany 
prohlašují, že se podrobně seznámily s obsahem této Smlouvy, jejímu obsahu porozuměly a nejsou si vědomy žádných překážek, nároků třetích 
osob ani jiných právních vad, které by jejímu uzavření bránily či způsobovaly její neplatnost. 
Na důkaz toho připojují k tomuto oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. V případě, že v důsledku procesu změny dodavatele nastanou 
okolnosti, které zapříčiní nemožnost dodržení termínu zahájení dodávky zemního plynu dle této smlouvy ze strany Dodavatele, okamžik účinnosti 
Smlouvy se posouvá na dobu, kdy tyto okolnosti pominou (termínem zahájení dodávky se rozumí první následující den od data ukončení dodávky 
s původním dodavatelem v termínech dle platné legislativy a dle podmínek smlouvy současného dodavatele).

Plná moc 

Zákazník tímto uděluje Dodavateli plnou moc ke všem právním úkonům souvisejícím s procesem změny dodavatele k výše uvedenému odběrnému 
místu, zejména k ukončení smluvního vztahu se stávajícím dodavatelem zemního plynu, jehož předmětem je dodávka zemního plynu nebo dodávka 
a distribuce zemního plynu, ukončení smluvního vztahu s příslušným provozovatelem distribuční soustavy, jehož předmětem je distribuce zemního 
plynu. 

Za Zákazníka: Za Dodavatele:

V _________________________ dne ________________________ V _________________________ dne ________________________

Osoba oprávněná k podpisu
Jméno:

Osoba oprávněná k podpisu na základě pověření
Jméno:
 

Podpis Podpis

3/3

Lístek s poznámkou
Zde se podepište.
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