Smlouva o sdružených službách dodávky plynu č. ZP xx/xxxx
uzavřená v souladu s obecnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku a
zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) mezi následujícími smluvními
stranami:
Dodavatel: ACTHERM, spol. s r. o.
se sídlem Tovární 5533, 430 01 Chomutov
IČ: 48024091
DIČ: CZ48024091
zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 32528
jednající Ing. Jan Nechvátal, ředitel odštěpného závodu
bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú. 6075572/0800
(dále jen „dodavatel“)
a
Odběratel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
(dále jen „odběratel“)

Článek 1.
Předmět plnění
1.1 Předmětem plnění je dodávka zemního plynu odběrateli v místě, množství, čase a za
podmínek dohodnutých v této smlouvě.
1.2 Předmětem plnění této smlouvy je rovněž zajištění distribuce plynu odběrateli v níže
uvedených odběrných místech do výše sjednaného měsíčního (denního) množství a za
podmínek uvedených v této smlouvě. Odběrná místa kupujícího jsou:
………………………………………………………..
1.3 Předmětem plnění smlouvy je závazek odběratele odebrat dodaný plyn a řádně a včas
platit za plnění poskytovaná dodavatelem dle této smlouvy a uhradit rovněž cenu za
poskytování distribuce, a jiných služeb dle platného cenového výměru ERÚ.
Článek 2.
Technické a dodací podmínky
2.1

Zemní plyn je dodáván v kvalitě odpovídající technickým normám. Z rozvodného
zařízení dodavatele do objektu odběratele je dodáván o přetlaku 90 kPa. Předávacím
místem je …………………………….. . Od tohoto místa je plynovodní přípojka
provozována odběratelem. Měření odběru (plynoměr) zemního plynu je majetkem firmy
ACTHERM spol. s r.o.
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2.2

Připojení nového odběrného místa nebo zvýšení výkonu stávajícího odběrného místa či
jeho rozšíření se řídí vyhláškou č. 545/2006 Sb.
2.3 Odběratel je povinen zajistit provoz, kontroly, revize, údržbu a opravy plynovodní
přípojky tak, aby se nestala příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob v souladu
s platnou legislativou v oblasti plynových zařízení.
2.4 Dodavatel má právo omezit nebo přerušit dodávku zemního plynu v nezbytném rozsahu:
a) v případech uvedených v § 73 zákona č. 458/2000 Sb.
b) z důvodu neplacení za odebraný zemní plyn, jestliže odběratel nesplnil svou
povinnost ani v dodatečné lhůtě, kterou mu dodavatel stanovil s upozorněním, že
dodávku přeruší. V tomto případě neodpovídá dodavatel za vzniklé škody ani za ušlý
zisk.
Článek 3.
Obchodní podmínky
3.1 Dodavatel je povinen:
a) dodat odběrateli zemní plyn.
b) tato povinnost nevzniká v případech uvedených v § 73 zákona č. 458/2000 Sb.
c) náhrada škody a ušlého zisku v případech uvedených v § 73 odběrateli je podle § 73
odst. 6 vyloučena.
3.2 Neoprávněný odběr:
Neoprávněný odběr definuje § 74 zákona 458/200 Sb. Způsob výpočtu škody vzniklé
dodavateli stanoví vyhláška.
3.3 Dodávka je splněna předáním zemního plynu z rozvodného zařízení dodavatele do
odběrního plynového zařízení odběratele.

Článek 4.
Stavy nouze a regulační opatření
4.1 Dodavatel je oprávněn provádět regulační opatření dle § 73 zákona č. 458/2000 Sb.
4.2 Odběratel je povinen v případě vyhlášení stavu nouze v plynárenství řídit se organizační
směrnici společnosti ACTHERM, spol. s r.o. – Stavy nouze v plynárenství, regulační a
havarijní plán distribuční soustavy Actherm, která je trvale přístupná na stránkách
www.actherm.cz.
4.3 Dodavatel oznámí odběrateli podle předpokládaného ročního odběru zemního plynu
zařazení do příslušné skupiny podle §2 vyhlášky č. 344/2012 Sb. o stavech nouze
v plynárenství.
4.4 Dodavatel může omezit nebo přerušit dodávku zemního plynu při opakovaném neplnění
smluvené platební povinnosti (dle odst. 1 b § 74 zákona č. 458/2000 Sb).

Článek 5.
Měření
5.1 Měření odebíraného zemního plynu bude v souladu s § 71 zákona č. 458/2000 Sb.
5.2 Měření je umístěno v objektu odběratele.
5.3 Naměřeným množstvím zemního plynu se rozumí přepočtené množství vyjádřené v kWh
z provozních podmínek na teplotu 15oC, absolutní tlak 101,325 kPa a relativní vlhkosti fí
= 0oC (suchý plyn).
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Článek 6.
Vyhodnocování množství
6.1 Vyhodnocování dodaného zemního plynu bude průběžně v měsíci podle údajů měřícího
zařízení.
6.2 Pokud nelze z důvodů poruchy určit skutečný odběr plynu vypočte se množství
odebraného zemního plynu podle odběru za předchozí srovnatelné období s přihlédnutím
ke změnám a počtu spotřebičů. Nelze-li spotřebu takto stanovit, určí se dodatečně podle
odečtu odběru naměřeného v následujícím srovnatelném období.
Článek 7.
Cena
7.1 Účtování odebraného zemního plynu bude v cenách uvedených v cenovém ujednání
vydaném dodavatelem pro příslušné kalendářní období.
7.2 Ceny zemního plynu jsou stanoveny na základě kalkulace dodavatele a budou se měnit v
souladu s měnícími se nákupními podmínkami.
Článek 8.
Fakturační a platební podmínky
8.1 Dodavatel bude fakturovat spotřebovaný zemní plyn 1x měsíčně.
8.2 Dodavatel zašle odběrateli fakturu po uplynutí měsíce. Splatnost faktury je nejdéle 17 dnů
po jejím vystavení. Splatností se rozumí připsání fakturované částky na účet dodavatele.
8.3 V případě opožděného placení faktur může dodavatel uplatnit úrok z prodlení ve výši
stanovené Občanským zákoníkem.
8.4 Při nezaplacení faktur v termínu uvedeném v bodě 8.2 zašle dodavatel odběrateli písemné
upozornění s tím, že nebude-li faktura zaplacena do 7-i pracovních dnů po odeslání
upozornění, zastaví dodavatel odběrateli s okamžitou platností dodávku zemního plynu.
Článek 9.
Doba platnosti smlouvy
9.1 Smlouva nabývá účinnosti dne: …….. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Může
skončit písemnou dohodou obou smluvních stran, a to ke dni v této dohodě uvedenému.
K tomuto datu se smluvní strany zavazují vyrovnat své vzájemné závazky.
9.2 Smlouva může být skončena výpovědí. Výpověď musí být dána písemně a prokazatelně
doručena druhé straně, jinak je neplatná. Výpovědní doba je stejná pro dodavatele i
odběratele a činí 6 (šest) měsíců. Výpověď, která byla doručena druhé straně, může být
odvolána pouze s jejím souhlasem. Odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí
být provedeny písemně.
Článek 10.
Zvláštní ujednání
10.1 Odběratel potvrzuje, že jeho zařízení odpovídá příslušným technickým normám a
právním předpisům na úseku bezpečnosti práce. Pře zahájením provozu předá odběratel
dodavateli revizní zprávu na připojované zařízení včetně rozvodů. Předložení revizní
zprávy je nezbytnou podmínkou pro zahájení dodávky.
10.2 Dodavatel se zavazuje písemně sdělit odběrateli započetí a skončení omezení, nebo
přerušení dodávky zemního plynu z důvodů provádění plánovaných rekonstrukcí,
oprav, údržbových a revizních prací nejméně 15 dnů předem.
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10.3 Nedílnou součástí smlouvy je cenové ujednání na příslušné období a odběrový diagram.
10.4 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 Specifikace odběrného místa.
10.5 V případě nesplnění zvláštních ujednání ze strany odběratele je dodavatel oprávněn
přerušit dodávku zemního plynu.

Článek 11
Závěrečná ustanovení
11.1 Pro případ hlášení havárií a operativní řízení dodávky zemního plynu jsou pro vzájemná
jednání zmocněni:
za dodavatele: p. Mihal – tel.: 474 616 340, 603 471 424, e-mail: mihal@acthermcv.cz
p. Dráb – tel.: 474 616 355, 605 207 905, e-mail: drab@acthermcv.cz
stálá služba rozvodu plynu 24 hod/den – tel.: 474 616 347, 605 207 904
za odběratele: tel.:
e-mail:
11.2 V případě zániku kterékoliv ze smluvních stran je tato smlouva převoditelná na právního
nástupce zaniklé smluvní strany (pokud právní nástupce existuje).
11.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom výtisku.
V Chomutově dne

........................

...........................

za dodavatele

za odběratele
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