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Všeobecné obchodní podmínky pro dodávku zemního plynu pro DOM a MO

Článek I. Základní ustanovení a vymezení pojmů
1) Tyto obchodní podmínky pro dodávky zemního plynu
Konečným zákazníkům (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují
vztahy pro dodávky plynu mezi obchodníkem s plynem jako
dodavatelem (dále jen „Obchodník“) a Konečným zákazníkem
jako odběratelem (dále jen „Zákazník“) jakožto Smluvními
stranami (dále jen „Smluvní strana“) a jsou nedílnou součástí
smlouvy mezi Obchodníkem a Zákazníkem (dále jen „Smlouva“).
2) Pro účely Obchodních podmínek se rozumí:
a) Obchodním zákoníkem – zákon č. 513/1991 Sb. obchodní
zákoník v platném znění;
b) Energetickým zákonem – zákon č. 458/2000 Sb.
O podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
v platném znění;
c) ERÚ – Energetický regulační úřad zřízený dle Energetického
zákona;
d) Konečným zákazníkem – fyzická či právnická osoba
nakupující plyn pro vlastní spotřebu, případně část svého
nakoupeného plynu poskytuje jiné fyzické či právnické osobě,
a nejedná se přitom o podnikání podle Obchodního zákoníku;
e) Odběrným místem – místo, kde je instalováno odběrné plynové
zařízení Zákazníka, do něhož se uskutečňuje dodávka plynu
měřená měřícím zařízením;
f) Měřícím zařízením – veškerá zařízení pro měření, přenos
a zpracování naměřených hodnot;
g) Vztažnými podmínkami – základní dodací podmínky, na které
je odebrané množství plynu přepočteno podle technických předpisů
ve znění platném ke dni dodání plynu (ke dni vydání těchto
obchodních podmínek je tímto předpisem TPG 90201),
tj. na teplotu 15° C (288,15 K) tlak 101,325 kPa a relativní vlhkost
=0(tj. suchý plyn); při přetlaku vyšším než 100 kPa se do výpočtu
množství zavádí stupeň kompresibility;
h) TPG 901 01 – pravidla pro přepočet dodávek plynu
na energetické jednotky;
i) Plynárenským měsícem – časový úsek začínající prvním dnem
kalendářního
měsíce a končící uplynutím posledního
Plynárenského dne daného kalendářního měsíce;
j) Plynárenským týdnem – časový úsek začínající v pondělí
v 6:00 hodin a končící v 6:00 hodin v pondělí následujícího
kalendářního týdne;
k) Plynárenským
dnem
–
časový
úsek
trvající
od 6:00 kalendářního dne do 6:00 hodin následujícího kalendářního
dne;
l) Plynárenskou hodinu – časový úsek, začínající v celou hodinu
a končící v nejblíže následující celou hodinu;
m) PRIBOR – (Prague Inter – bank Offered Rate) znamená
úrokovou sazbu CZK PRIBOR vyjádřenou v procentech
a zveřejněnou na stránkách PRBO v rámci informační služby
Reuters;
n) Odchylkou – rozdíl mezi sjednaným množstvím plynu, který
má Zákazník na základě Smlouvy odebrat, a mezi skutečně
odebraným množstvím;
o) Bankovním pracovním dnem – všechny dny kromě dnů
pracovního klidu, ve kterých banka Obchodníka i banka Zákazníka
provádí bankovní operace všeho druhu;
p) Pravidla trhu – vyhláška č. 524/2006 Sb., pravidlech
pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových
diagramů dodávek plynu v platném znění;
q) Pravidla provozu – vyhláška č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví
Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav
v plynárenství v platném znění.
3) Pokud není stanoveno jinak, používají se pro účely těchto
Obchodních podmínek pojmy ve smyslu Energetického zákona
a jeho prováděcích předpisů.
4) Pokud se odkazuje na Smlouvu, odkaz se vztahuje na veškeré
její součásti, včetně Obchodních podmínek, pokud z příslušného
odkazu nebo jeho kontextu nevyplývá něco jiného.

Článek III. Množství, kvalita a časový průběh dodávek plynu
1) Předmětem plnění je plyn dodaný v množství, kvalitě a časovém
průběhu stanoveném Smlouvou a Obchodními podmínkami.
2) Obchodník je povinen dodat Zákazníkovi to množství energie
obsažené v plynu, které je sjednáno ve Smlouvě.
3) Denní rezervovaná kapacita je udávána v hodnotách
přepočtených na Vztažné podmínky.
4) Kvalita plynu musí vždy odpovídat kvalitativním hodnotám
uvedených v příslušných technických předpisech ve znění platném
ke dni dodání plynu. Ke dni vydání těchto Obchodních podmínek
jsou těmito předpisy předpis ČSN 38 6101 (jakost zkoušení
zemního plynu – základní ustanovení) a ČSN 38 6110 (Zemní
plyn). Z hlediska bezpečného užití plynu je nutné plyn v takové
kvalitě, která odpovídá požadavkům záměnnosti různých druhů
zemních plynů stanovených v technických předpisech. Jestliže plyn
předaný v odběrném místě neodpovídá sjednané kvalitě, má
zákazník právo plyn odmítnout.
5) Zákazník je povinen řídit se pokyny provozovatele přepravní
soustavy a provozovatele distribuční soustavy k regulaci dodávky
plynu a strpět jeho oprávnění omezit nebo přerušit dodávky plynu
v případech stanovených právním předpisem nebo pravidly
přepravy, distribuce a uskladnění.
6) Je nutné respektovat ustanovení energetického zákona a jeho
prováděcích předpisů ve vztahu k odběru plynu a omezení nebo
přerušení odběru plynu v případě nouzového stavu v plynárenství.
7) Dodané a odebrané množství plynu v m³ na energii podle zásad
přepočtu objemových jednotek množství na energii dle právních
předpisů.
Článek IV. Zvláštní složky ceny
1) Smluvní ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty, spotřební daň,
daň ze zemního plynu ani žádnou jinou daň. Tyto daně se vždy
počítají ke Smluvním cenám, pokud není Smlouvou nebo
rozhodnutím ERÚ staveno jinak. Jestliže Obchodníkovi vznikne
povinnost takovou daň při poskytnutí plnění dle smlouvy uhradit
(ke dni vydání těchto Obchodních podmínek se jedná o povinnost
platit daň z přidané hodnoty a v určitých případech spotřební daň
nebo daň zemního plynu), zavazuje se Zákazník takto placenou daň
Obchodníkovi zaplatit nad rámec cen (záloh) podle Smlouvy.
Pokud by Obchodník na základě zvláštního právního předpisu nebo
jiného závazného rozhodnutí orgánu veřejné správy nebyl oprávněn
daně převést v plném rozsahu, je Obchodník oprávněn od smlouvy
odstoupit.
2) Jestliže by dodávky plynu nebo jiná plnění poskytovaná podle
Smlouvy byly přímo či nepřímo zatíženy jakýmikoli daněmi,
poplatky nebo odvody nebo přímo či nepřímo zatíženy zvláštními
platbami stanovenými energetickým zákonem, jeho prováděcími
předpisy, rozhodnutím ERÚ nebo zvláštními právními předpisy,
nebo pokud by se takové daně, poplatky, odvody či zvláštní platby
zatěžující dodávky plynu nebo jiná plnění poskytovaná podle
smlouvy po uzavření smlouvy změnily, je Obchodník oprávněn
převést veškerá z toho vyplývající zatížení za Zákazníka
prostřednictvím zvýšení ceny, které odpovídá zvýšenému zatížení
dodávek nebo jiných plnění, a Zákazník je povinen takto zvýšenou
cenu Obchodníkovi zaplatit. To platí i pro zatížení, která
na Obchodníka přenesou jeho dodavatelé plynu, pokud se taková
zatížení zakládají na zvýšení daní, poplatků, odvodů či zvláštních
plateb nebo na zavedení nových daní, poplatků, odvodů nebo
zvláštních plateb, které nesou dodavatelé plynu Obchodníka.
Uvedený způsob změny ceny platí i pro případ dodatečného snížení
nebo zrušení daní, poplatků, odvodů či zvláštních plateb
zatěžujících dodávky plynu nebo jiná plnění poskytovaná podle
smlouvy, které nesl Obchodník nebo jeho dodavatelé, pokud tito
takové zvýhodnění na Obchodníka přenesli. Pokud by Obchodník
na základě zvláštního právního předpisu nebo závazného
rozhodnutí orgánu veřejné moci nebyl oprávněn nové zatížení
přenést na Zákazníka nebo by ho nebyl oprávněn přenést v plném
rozsahu, je oprávněn od smlouvy odstoupit.

Článek II. Přeprava, distribuce a uskladnění
1) Dodávka a odběr plynu (včetně distribuce, přepravy
a uskladnění) probíhají na základě podmínek stanovených
ve Smlouvě a podmínek rozhodných pro dodávky do odběrného
místa a technických pravidel pro provozovatele přepravní soustavy,
provozovatele distribuční soustavy a provozovatele podzemního
zásobníku.
2) Zákazník je povinen v souvislosti s distribucí plynu plnit
zveřejněné podmínky stanovené provozovatelem přepravní
a distribuční soustavy. Zejména je Zákazník řídit se Pravidly
provozu, Pravidly trhu, dispečerským řádem plynárenské soustavy
a řády provozovatelů distribučních soustav nebo řády
provozovatelů podzemních zásobníků plynu.

Článek V. Další práva a povinnosti stran
1) Obchodník je povinen:
a) Oznámit na žádost Zákazníka výsledky kontroly kvalitativních
znaků dodávaného plynu provedené provozovatelem přepravní
soustavy nebo distribuční soustavy na příslušném měřícím místě
nebo na příslušné měřící stanici.
b) Bez zbytečného odkladu poskytovat Zákazníkovi informace,
které mu sdělil provozovatel distribuční soustavy, o záměru
provozovatele distribuční soustavy přerušit či omezit dodávky
plynu, pokud o tomto přerušení nebo omezení neinformoval
Zákazníka přímo provozovatel distribuční soustavy.
2) Obchodník je oprávněn omezit nebo přerušit dodávku plynu
v případě, že Zákazník bude v prodlení se svým platným závazkem

vyplývajícím se smlouvy a neuhradí jej ani přes výzvu Obchodníka
k jeho splnění, přičemž ve výzvě stanovená lhůta činí minimálně 5
dní od jejího doručení. Přerušení dodávky plynu nezbavuje
Zákazníka jeho povinnosti uhradit cenu určenou za denní
rezervovanou kapacitu a Smluvní pokuty dle článku X. těchto
Obchodních podmínek.
3) Zákazník se zavazuje:
a) odebrat od Obchodníka sjednané množství plynu, pokud se
s ním nedohodne jinak, a nepřekročit denní kapacitu, zvýšení denní
rezervované kapacity lze realizovat na základě smlouvy
s Obchodníkem, přičemž toto zvýšení se řídí energetickým
zákonem včetně jeho prováděcích předpisů, podmínkami
provozovatele distribuční a přepravní soustavy a příslušnými
rozhodnutími ERÚ. Překročení hodnoty sjednané rezervované
kapacity neopravňuje Zákazníka k navýšení na hodnotu již
dosaženou,
b) vyrozumět Obchodníka bez zbytečného odkladu o omezení nebo
přerušení odběru plynu, v případě provádění rekonstrukcí a oprav
odběrného plynového zařízení nejpozději 15 dnů předem,
c) oznámit Obchodníkovi změny ve svých právních poměrech,
které mají nebo mohou mít vliv na plnění závazků vyplývajících
ze smlouvy, a to nejpozději do 10 dnů od okamžiku, kdy nastaly,
zejména je povinen oznámit a doložit svůj vstup do likvidace,
zahájení insolventního řízení, a další významné skutečnosti, včetně
údajů týkající se jeho osoby, které jsou uvedené ve Smlouvě.
Článek VI. Měření odebraného množství plynu
1) Podmínky měření jsou předmětem platné smlouvy o připojení
na
distribuční
soustavě
uzavřené
mezi
Zákazníkem
a provozovatelem distribuční soustavy. Měřící zařízení i jeho
instalace musí být v souladu s Pravidly provozu.
2) Měření odběru plynu a povinnosti provozovatele distribuční
soustavy, Obchodníka a Zákazníka upravuje zejména §71
Energetického zákona a řád provozovatele distribuční soustavy.
3) Objem plynu v m³ se přepočítává podle vztažné podmínky
v Nm³ podle technických předpisů ve znění platném ke dni dodání
plynu (ke dni vydání těchto obchodních podmínek je tímto
předpisem TPG 902 01).
4) Pokud nelze z důvodu poruchy měřícího zařízení určit skutečně
odebrané množství plynu, dopočte se odebrané množství podle
řádu provozovatele distribuční soustavy.
5) Objem plynu v Nm³ se přepočítává na energetické jednotky
ve Wh podle technických předpisů ve znění platném ke dni dodání
plynu (ke dni vydání těchto obchodních podmínek je tímto
předpisem TPG 901 01).
6) Zákazník je povinen umožnit provozovateli přepravní soustavy
a provozovateli distribuční soustavy kdykoliv přístup k měřícímu
zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny
či odebrání měřícího zařízení.
7) Zákazník je povinen zdržet se jakéhokoli zásahu do měřícího
zařízení bez souhlasu příslušného provozovatele přepravní soustavy
nebo provozovatele distribuční soustavy, ke které je měřící zařízení
připojeno.
8) Na odběrném místě, kterým prochází neměřený plyn, nesmí být
prováděny žádné zásahy bez předchozího písemného souhlasu
provozovatele příslušné distribuční soustavy.
9) Zjistí-li zákazník porušení měřícího zařízení nebo zajištění
měřícího zařízení, je povinen neprodleně to oznámit provozovateli
přepravní soustavy nebo provozovateli příslušné distribuční
soustavy.
10) V případě závady měřícího zařízení se určí množství
odebraného plynu podle Pravidel provozu.
11) Pokud nelze z důvodu poruchy měřícího zařízení určit
skutečně odebrané množství plynu, vypočte se odebrané množství
plynu na základě množství plynu dodaného ve stejném období
minulého roku. Nelze-li spotřebu takto stanovit, určí se množství
dodaného plynu dodatečně podle odečtu odebraného množství
plynu naměřeného v následujícím srovnatelném období. Tento
způsob výpočtu odebraného množství plynu se používá pouze
pro konečné zákazníky s ročním nebo osmnáctiměsíčním
odečtovým obdobím. Pro ostatní zákazníky se vypočte skutečně
odebrané množství plynu podle podmínek pravidel a řádů
uvedených v čl. II nebo podle jinak zveřejněných informací
provozovatele přepravní soustavy, provozovatelů distribuční
soustavy a provozovatelů podzemních zásobníků, které
se zákazníka týkají nebo se zákazníkem souvisí nebo nejblíže
odpovídají dané situaci.
Článek VII. Reklamace
1) Zjistí-li kterákoli ze Smluvních stran právního vztahu chyby
nebo nesrovnalosti při vyúčtování plateb podle smlouvy vzniklé
nesprávným odečtem plynoměru, chybou měřícího zařízení,
použitím nesprávné ceny (sazby), početní nebo tiskovou chybu

atd., předá druhé Smluvní straně písemnou výzvu k odstranění
závadného stavu a jeho nápravě (dále jen „Reklamace“).
Reklamace bude obsahovat zejména:
a) číslo reklamované faktury včetně variabilního čísla,
b) číslo a umístění odběrného místa,
c) číslo měřícího zařízení a jeho stav ke dni podání reklamace,
d) odůvodnění reklamace,
e) další skutečnosti důležité pro podání reklamace,
f) označení reklamující Smluvní strany a její podpis nebo podpis
oprávněného zástupce.
2) Uplatněná reklamace, s výjimkou reklamace zjevné chyby
či omylu, neopravňuje Zákazníka odmítnout platbu fakturované
částky v době splatnosti. Pokud je na základě mimosoudní dohody,
soudního smíru nebo soudního rozhodnutí zjištěn přeplatek, uhradí
Obchodník částku přeplatku na účet uvedený Zákazníkem.
3) V případě, že Zákazník popírá správnost údajů měření, nebo
zjistí-li závadu na měřícím zařízení, bude postupováno dle §71
Energetického zákona a řádu provozovatele distribuční soustavy.
Pokud při reklamaci chybného chodu měřícího zařízení, chybného
přenosu dat nebo chybného odečtu a správnosti přepočtu se řídí
řádem provozovatelem distribuční soustavy, a Reklamace bude
posouzena na základě stanoviska provozovatele distribuční
soustavy.
Článek VIII. Okolnosti vylučující odpovědnost
1) V případě, že některá ze Smluvních stran nedodrží své
povinnosti z důvodu okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu
ustanovení § 374 obchodního zákoníku, není tato Smluvní strana
povinna platit Smluvní pokutu ani nést jiné následky.
2) Událostmi, které lze považovat za okolnosti vylučující
odpovědnost, jsou zejména:
a) stávky, výluky nebo jiné pro odvětví specifické spory,
b) války, občanské a vojenské nepokoje, teroristické útoky,
blokády, povstání, demonstrace, epidemie, karanténní opatření,
c) blesk, zemětřesení, požár, bouře, nehody či varování před nimi,
záplavy.
3) Událostmi, které lze považovat za okolnosti vylučující
odpovědnost, jsou na straně Obchodníka zejména:
a) stav nouze nebo předcházení jeho vzniku podle Energetického
zákona a jeho prováděcích předpisů,
b) jakékoliv překážky bránící Obchodníkovi dodat plyn na straně
dodavatelů Obchodníka, provozovatele přepravní soustavy,
provozovatelů distribuční soustavy a provozovatelů podzemních
zásobníků,
c) přerušení a omezení dodávek plynu ze strany provozovatele
přepravní
soustavy,
provozovatelů
distribuční
soustavy
a provozovatelů podzemních zásobníků.
4) Smluvní strany jsou povinny v průběhu Smluvního vztahu
předcházet možným škodám.
5) Smluvní strana, která poruší své povinnosti nebo která
s přihlédnutím k veškerým okolnostem ví nebo by měla vědět, že
porušuje své Smluvní povinnosti, je povinna oznámit druhé straně
povahu překážky, která ji brání nebo bude bránit v plnění jejich
povinností.
Článek IX. Smluvní sankce, náhrada škody
1) Nedodá-li Obchodník na základě vlastního zavinění
Zákazníkovi smluvně sjednané množství plynu, je Zákazník
oprávněn požadovat po Obchodníkovi zaplacení Smluvní pokuty
ve výši 10% z násobku ceny komodity v Kč/MWh a množství
nedodaného plynu v MWh. Jinak nemůže Zákazník požadovat
žádnou náhradu škody s výjimkou případu, že Obchodník
nominované množství plynu nedodá Zákazníkovi úmyslně.
V takovém případě je Zákazník oprávněn požadovat vedle Smluvní
pokuty i náhradu škody, která mu takto vznikla, tato náhrada škody
bude snížena o Smluvní pokutu podle předchozí věty. Obchodník
není povinen hradit Smluvní pokutu sjednanou v tomto článku,
pokud nedodá sjednané množství plynu z důvodů stanovených
zákonem, Smlouvou a/nebo Obchodními podmínkami.
2) Pro případ zákazníka nebo prodejcova prodlení s placením, které
trvá déle, než je lhůta stanovená ve smlouvě, nebo v těchto
Obchodních podmínkách nebo na základě právních předpisů, je
dohodnut úrok z prodlení ve výši bankovní sazby PRIBOR 1 měsíc
+ 10% ročně. Suma úroků z prodlení se určuje za každý, byť i jen
započatý, den prodlení, a pro účely výpočtu se má za to, že rok trvá
360 dní (Act./360). Nejprve platí sazba PRIBOR 1 měsíc platná
prvního dne prodlení a poté vždy sazba PRIBOR 1 měsíc platná
první pracovní den každého dalšího měsíce prodlení.
3) Pokud Zákazník poruší své povinnosti plnit řádně a včas své
smluvně sjednané povinnosti k úhradě, a odstoupí-li z tohoto
důvodu Obchodník od Smlouvy, nebo odstoupí-li Obchodník od
Smlouvy z jiného důvodu ležícího na straně Zákazníka, je
obchodník oprávněn od Zákazníka požadovat zaplacení Smluvní
pokuty, která odpovídá 10% z násobku ceny plynu v Kč/MWh
a množství plynu v MWh sjednaného pro zbytek doby trvání
Smlouvy sníženého o toleranční odchylku. Tím není dotčena

povinnost Zákazníka nahradit škodu a uhradit náklady spojené s již
proběhlou rezervací denní kapacity popř. jakékoliv jiné náklady,
které tím Obchodníkovi vznikly.
4) V případě neoprávněného odběru podle § 74 Energetického
zákona je Obchodník oprávněn vyúčtovat Zákazníkovi skutečně
vzniklou škodu a zákazník je povinen škodu Obchodníkovi uhradit.
Nelze-li vzniklou škodu prokazatelně stanovit, vypočte se náhrada
škody podle pravidel provozu přepravní a distribuční soustavy
v plynárenství a příslušných právních předpisů. Zákazník je rovněž
povinen nahradit Obchodníkovi náklady vynaložené na přerušení
a obnovení dodávky plynu, které byly způsobené Zákazníkem,
včetně nákladů spojených s odpojením a případným připojením
odběrného plynového zařízení.
5) Zaplacením Smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu
škody, pokud z příslušného ujednání o Smluvní pokutě ve Smlouvě
nebo v těchto Obchodních podmínkách nevyplývá jiný způsob
řešení.
6) Zpoplatnění překročení určitého množství odběru plynu
neopravňuje Zákazníka k navýšení Smluvních hodnot odběru
množství plynu a dosaženou hodnotu odběru.

Článek X. Salvátorská klauzule
1) Jestliže se některé ustanovení Smlouvy včetně těchto
Obchodních podmínek stane neúčinným nebo neplatným, nemá
tato skutečnost vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení
Smlouvy, ledaže by tato ustanovení byla vzájemně neoddělitelná.
Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit ustanovení
neúčinné ustanovením účinným, a to tak, aby nejlépe odpovídalo
původně zamýšlenému obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo
neúčinného. Do doby nahrazení podle předchozí věty platí
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů.
2) V případě, že právní předpisy vydané po uzavření smlouvy
znemožní Obchodníkovi plnit jeho povinnosti dle Smlouvy a/nebo
řádně plnit povinnosti Obchodníka ze Smlouvy, bude nutné uzavřít
novou smlouvu nebo dodatek ke Smlouvě, zejména v případě
vydání nových právních předpisů a/nebo nových prováděcích
právních předpisů stanovujících pravidla trhu s plynem. Pro takové
případy se Zákazník zavazuje do 15 dnů od doručení výzvy
Obchodníka uzavřít dodatek ke smlouvě a/nebo uzavřít novou
smlouvu tak, aby mohlo být řádně pokračováno v plnění účelu
stávající smlouvy, tj. obchodním vztahu Obchodníka jako
dodavatele a Zákazníka jakožto odběratele plynu.
3) Zákazník se zavazuje akceptovat návrhy úpravy stávající
Smlouvy a/nebo návrh nové smlouvy, jež budou součástí výzvy
Obchodníka, a to za předpokladu, že úpravou stávající Smlouvy
či novou smlouvou nedojde ke zhoršení jeho postavení s ohledem
na jeho vztahy s Obchodníkem nad rámec, který si vyžádají právní
předpisy vydané po uzavření Smlouvy.
Článek XI. Odstoupení
1) V případě podstatného porušení Smlouvy kteroukoliv Smluvní
stranou má druhá Smluvní strana právo od Smlouvy odstoupit.
Smlouva zaniká okamžitě doručení písemného odstoupení druhé
Smluvní straně a následného odečtu měřícího zařízení rozhodného
pro dodávku, případně jeho demontáže, pokud k ní v souvislosti
s odstoupením dojde.
2) Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména na straně
Zákazníka:
a) Neoprávněný zásah Zákazníka do zařízení pro přepravu
naměřeného plynu Obchodníka (vč. tzv. odběru ochozem) a/nebo
do měřícího zařízení a/nebo opakované porušení zajištění měřícího
zařízení nebo jeho části proti neoprávněné manipulaci,
b) Neumožní-li zákazník Obchodníkovi nebo příslušnému
provozovateli přístup k měřícímu zařízení, a to ani po výzvě,
c) Nezaplatí-li Zákazník Obchodníkovi přes výzvu Obchodníka
jakoukoliv peněžitou částku dle Smlouvy, s jejímž zaplacením je
v prodlení, ani v dodatečné lhůtě stanovené v takové výzvě, tato
dodatečná lhůta musí činit alespoň 10 dní od jejího doručení,
d) Závažné porušení řádu provozovatele přepravní nebo distribuční
soustavy Zákazníkem,
e) Neoprávněný odběr ve smyslu Energetického zákona.
3) V případě nepravdivosti kteréhokoli prohlášení příslušné
Smluvní strany obsaženého v článku XII. těchto obchodních
podmínek je druhá Smluvní strana oprávněna od Smlouvy
odstoupit a nepravdivě prohlašující Smluvní strany je, bez ohledu
na to, zda dojde k odstoupení od smlouvy, povinna zaplatit druhé
Smluvní straně náhradu škody vzniklé v důsledku nepravdivosti
takového prohlášení nebo v souvislosti s ním.
4) Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou lze jednostranně písemně
vypovědět kterýmkoli Subjektem Smlouvy, a to s výpovědní lhůtou
3 měsíce, počínající prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po doručení písemné výpovědi druhému Subjektu, a
to jen v případě, kdy se nejedná o porušení Smlouvy podle odst. 2)
a 3) tohoto článku.

5) Smlouvu uzavřenou na dobu určitou lze vypovědět pouze
dohodou Smluvních stran.
Článek XII. Prohlášení Smluvních stran
Každá Smluvní strana tímto vůči druhé Smluvní straně prohlašuje,
že všechny skutečnosti uvedené dále jsou ve vztahu k její osobě
ke dni uzavření smlouvy pravdivé a správné:
- Smluvní strana je oprávněna a má plnou právní způsobilost
v souladu s příslušnými právními předpisy uzavřít Smlouvu a splnit
své závazky z ní vyplývající. Smlouva byla Smluvními stranami
řádně a platně schválena a jejím uzavřením se zakládají právní,
závazné a vymahatelné povinnosti Smluvních stran v souladu
s platnými právními předpisy
- Uzavřením Smlouvy ani plněním závazků z ní vyplývajících
nedojde k porušení žádného zakladatelského nebo obchodního
dokumentu Smluvních stran, ani jakéhokoliv Smluvního závazku,
soudního nebo správního rozhodnutí, které je pro Smluvní strany
závazné nebo se vztahuje na majetek Smluvních stran či jeho část,
ani žádného právního předpisu vztahující se na Smluvní strany,
- S výjimkou souhlasu a povolení, které již Smluvní strana
získala, není na straně Smluvních stran k uzavření Smlouvy ani ke
splnění závazků z ní vyplývajících považován žádný souhlas,
udělení výjimky, schválení, prohlášení ani povolení jakékoliv třetí
osoby ani učinění oznámení či podání jakékoliv třetí osobě,
s výjimkou případných úkonů týkajících se změny dodavatele
plynu v souvislosti se Smlouvou.
- Smluvní strana se vzhledem ke svým majetkovým poměrům
nenachází v úpadku nebo v hrozícím úpadku dle zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolventní
zákon), v platném znění.
Obchodník dále prohlašuje, že je držitelem platné licence
na obchod s plynem podle Energetického zákona.
Článek XIII. Závěrečná ustanovení
1. Neuplatní-li kterákoliv ze Smluvních stran své právo, které pro
ni vyplývá ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, nebude to
vykládáno tak, že se tato strana tohoto práva vzdává, s výjimkou
případů, kdy to Smlouva nebo Obchodní podmínky výslovně
stanoví.
2. Zákazník poskytuje pro účely Smlouvy Obchodníkovi důvěrné
informace a osobní údaje (pokud je Zákazník fyzickou osobou)
a souhlasí s jejich uchováváním a zpracováním v souladu
s příslušnými právními předpisy a také pro veškeré další účely
související s podnikatelskou činností Obchodníka a účely
marketingu.
3. Obchodník je oprávněn zveřejnit prostřednictvím oznámení nové
obchodní podmínky a/nebo nový ceník, a to nejméně 30 dnů před
dnem, kdy mají nové obchodní podmínky a/nebo ceník nabýt
účinnosti, prostřednictvím svých webových stránek a ve svých
kontaktních místech, popřípadě i jiným způsobem. V oznámení
musí být určeno datum, od něhož má ke změně dojít. V případě
uveřejnění oznámení Obchodníkem o navýšení ceny je Zákazník
oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy, odstoupení od smlouvy
představuje Smluvními stranami dohodnutý výlučný nástroj pro
vyjádření nesouhlasu s návrhem změn obchodních podmínek nebo
ceníků. Právo odstoupit může Zákazník využít pouze do 15 dnů
přede dnem nabytí účinnosti nových obchodních podmínek a/nebo
ceníku. V odstoupení musí být uveden výslovný odkaz na toto
ustanovení obchodních podmínek. V případě, že odstoupení nebude
písemné a nebude obsahovat výslovný odkaz na toto ustanovení
obchodních podmínek a bude Obchodníkovi doručeno po uplynutí
stanovené lhůty, je neplatné.
4. V případě, že Zákazník odstoupí postupem podle tohoto článku
od Smlouvy, zaniká smlouva ke dni, který bezprostředně předchází
dni, k němuž měly nabýt účinnosti nové obchodní podmínky
a/nebo nový ceník. V případě, že Zákazník po oznámení
Obchodníkem neodstoupí způsobem podle tohoto článku, má se za
to, že akceptoval návrh na změnu obchodních podmínek a/nebo
změnu ceníku a je povinen plnit Smlouvu podle nových
obchodních podmínek a/nebo ceníku, jež jsou pro obě Smluvní
strany závazné. To platí i v případě, že Zákazník uplatní vůči
Obchodníkovi jiný právní úkon, představující akceptaci návrhu
na změnu obchodních podmínek a/nebo ceníku.
5. Obchodník je oprávněn místo nahrazení dosavadních obchodních
podmínek novými obchodními podmínkami změnit či doplnit
Obchodní podmínky prostřednictvím dodatku k Obchodním
podmínkám, v takovém případě se odstavce 3) a 4) tohoto článku
užijí přiměřeně.
6. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 11. 2010.
V Praze dne 30. září 2010
Luděk Hora
ředitel společnosti
ELIMON a.s.

