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SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU 
ČÍSLO ZP - …..  - ….. 

 
 

Obchodník 

Název: ENERGETIKA KUŘIM, a. s.,  
Sídlo / Adresa: Štefánikova 41, č. p. 110, 602 00 Brno 

Adresa pro doručování: Blanenská 208/67, 664 34 Kuřim 

IČ: 28260945 DIČ: CZ28260945 
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném v KS v Brně, oddíl B, vložka č. 5378 

Licence na obchod s plynem č.: 241226759 
Bankovní spojení:  Číslo účtu:  

Jehož zastupuje:  
 
 
Zákazník 
Název:  
Sídlo / Adresa:  

IČ:  DIČ:  
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u  

Jehož zastupuje 
 
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku na základě úplného konsensu o všech níže 
uvedených skutečnostech v souladu s § 72 zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve 
znění pozdějších změn a platnými právními předpisy tuto 
 

Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu Zákazníkovi: 
 
 
Článek I. Předmět smlouvy 

1. Touto Smlouvou o sdružených službách dodávky plynu (dále jen „Smlouva“) se      
Obchodník zavazuje dodat Zákazníkovi do odběrných míst plyn, vymezený množstvím 
a jakostí plynu a převést vlastnické právo k němu na Zákazníka. Zákazník se zavazuje 
plyn odebrat a přijmout do svého vlastnictví a zaplatit Obchodníkovi dohodnutou cenu 
odebraného plynu dle podmínek stanovených touto Smlouvou. 

2. Dále se Obchodník zavazuje zajistit Zákazníkovi na vlastní jméno a vlastní účet 
přepravu plynu, distribuci plynu a flexibilitu, kterou se pro účely této Smlouvy rozumí 
zabezpečení pokrytí sezónního charakteru dodávek na základě prokázaných potřeb 
Zákazníka. 

3. Dodávka plynu se uskutečňuje v souladu s touto Smlouvou, platnými Obchodními 
podmínkami dodávky plynu (dále jen „OP“) vydanými Obchodníkem, které tvoří přílohu 
této Smlouvy. Přílohy jsou společně s OP nedílnou součástí této Smlouvy. 

 
 
Článek II. Odběrné místo 
 Odběrné místo jsou zařazena do kategorie střední odběratel místní síť  

nad 630 do 4200 MWh/rok. 
Zákazník je konečný uživatel. 
Charakter spotřeby: ………………………….. 
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ODBĚRNÉ MÍSTO ČÍSLO PLYNOMĚRU DENNÍ REZERV. 
KAPACITA 

PŘEPOČTOVÝ 
KOEFICIENT 

PŘEDPOKLAD. 
ROČNÍ 

SPOTŘEBA 

     

 
Pro přepočtový objemový koeficient pro přetlak zemního plynu (300 kPa) se používá 
přepočtový koeficient podle přepočítavače JMP a.s. 
 
 
Článek III.  Množství a časový průběh dodávek plynu 

1.Předmětem plnění je plyn dodaný jako nositel energie do odběrných míst v množství a 
v časovém průběhu sjednaném v  této Smlouvě. 

2.Denní pevná rezervovaná kapacita se sjednává v m3/den pro ta odběrná místa, kde 
energetická legislativa v platném znění předpokládá její hodnotu jako podstatnou pro 
stanovení regulovaných složek ceny dodávky zemního plynu. Změna denní pevné 
rezervované kapacity se řídí taktéž energetickou legislativou v platném znění. 

 
 
Článek IV.  Určení ceny 

1.Způsob určení ceny a produkt, na kterém se smluvní strany dohodly, jsou uvedeny 
v příloze č. 1 této Smlouvy. 

 
 
Článek V.  Pravidla fakturace a platební podmínky 

 

1. Vyúčtování spotřeby plynu je prováděno na základě fyzického odečtu prováděného 
nejméně 1x za měsíc (za účasti zástupce odběratele), dle kterého je vystavena faktura.  
2. Termíny splatnosti platby za zemní plyn – splatnost faktury činí 14 kalendářních dnů od 
data vystavení faktury.  
3. V případě prodlení úhrady splatné částky z faktury je ENERGETIKA KUŘIM, a. s. 
oprávněna požadovat po odběrateli úrok z prodlení ve výši 0,02 % za každý den prodlení 
z částky, s jejímž placením je odběratel v prodlení, a to až do zaplacení.  
4. Nedojde-li k úhradě splatné pohledávky vyhrazuje si ENERGETIKA KUŘIM, a. s. právo 
považovat toto prodlení za neoprávněný odběr s možností přerušit odběrateli dodávku 
zemního plynu. Nejpozději 15 dnů před plánovaným přerušením dodávky se 
ENERGETIKA KUŘIM a. s. zavazuje o této možnosti odběratele informovat doporučeným 
dopisem. 
5. Odběratel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, 
která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře 
musí vyznačit důvod vrácení. 
6. Dodavatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 
Oprávněným vrácení faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží 
znovu ode dne odeslání opravené nebo nově vyhotovené faktury. 
 

 

Článek VI.  Platnost a účinnost smlouvy 
1. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami a vztahuje se na 
dodávky zemního plynu uskutečněné od 1. 1. 2016.  
Současně se považuje za Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu podle § 72 
odst. 2 energetického zákona. Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. 
2.Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, ruší veškeré předchozí smlouvy včetně 
dodatků a skončí dohodou smluvních stran.   
 
 
 
Článek VII.  Závěrečná ustanovení 

1.Tato Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 
jeden obdrží Obchodník a jeden Zákazník. 
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2.Smlouva může být měněna nebo doplňována na základě písemných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

3.Fyzické osoby, které tuto Smlouvu uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran, tímto 
prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření této Smlouvy. 

4.Smluvní strany shodně prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena v rámci běžného 
obchodního styku. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že si text této smlouvy 
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a na důkaz těchto skutečností podle své svobodné 
a vážné vůle připojují osoby jednající jejich jménem své podpisy. 

5.Zákazník výslovně prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že se seznámil s OP a Pravidly 
přepravy a distribuce, platnými v době podpisu této Smlouvy, a zavazuje se jimi řídit, 
jakož i jejich změnami. OP, Pravidla přepravy a distribuce  v platném znění představují 
součást smluvního ujednání stran. Ujednání v této Smlouvě mají přednost před 
ustanoveními OP i Pravidel přepravy a distribuce. 

 
 
 
Přílohy: 

 
Příloha č. 1 – Způsob určení ceny a produkt 
Příloha č. 2 – Seznam kontaktních osob  
Příloha č. 3 – Obchodní podmínky 
 
 
 
 
 
 
 
V       dne       V       dne       

Za Obchodníka Za Zákazníka 

Jméno, příjmení Jméno, příjmení 

  

  

  
 
 
 
 
 
Podpis Podpis 

  
  

  

  

  

 


