Smlouva o sdružených službách dodávky plynu
maloodběr a domácnost do 630 MWh

dle ust. §72 odst. 2 zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zákon), (dále jen „EZ“)
DODAVATEL:
IN ENERGIE Prodej s.r.o., se sídlem Závodní 1219/93, Ostrava-Zábřeh, PSČ 700 30 | IČ: 05082013
DIČ: CZ05082013 | Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u: Krajský soud v Ostravě, Sp. zn. C 76770
Zastoupená: Ing. Břetislav Novosad, Ph.D.
Číslo účtu: 274883349/0300
Číslo licence pro obchod s plynem: 241633992 | ID RÚT 32180

Číslo smlouvy:
ID zprostředkovatele:

ZÁKAZNÍK:
Jméno:

Titul (před):

Příjmení:

Datum narození:

Titul (za):

ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ:
Č. p.:

Ulice:

Č. o.:

Obec:

PSČ:

Obec:

PSČ:

KORESPONDENČNÍ ADRESA (POKUD JE ODLIŠNÁ OD ADRESY BYDLIŠTĚ):
Č. p.:

Ulice:
Telefon:

Č. o.:

Mobil:

E-mail:

ÚDAJE O ODBĚRNÉM MÍSTĚ (OM):
Původní dodavatel:

EIC:

Součástí smlouvy je Příloha č.1 (Seznam dalších odběrných míst)

Distributor:
Adresa (je-li odlišná od bydliště)
Č. p.:

Ulice:

Č. o.:

vařím
(od 0 do 1,89 MWh/rok)

Pásmo odběru:

Roční předpokládaná spotřeba:

ohřívám vodu
(od 1,89 do 7,56 MWh/rok)

Předp. termín zahájení dodávky:

topím
(od 7,56 do 63 MWh/rok)

Denní rez. kapacita:

MWh

PSČ:

Obec:

topím +
(od 63 do 630 MWh/rok)

m3
Datum ukončení smlouvy
s původním dodavatelem:

Datum ukončení dodávky:

Vyžaduji-li to okolnosti registrace změny, má dodavatel právo zahájit dodávku později. Není-li uvedeno datum ukončení dodávky, je smlouva uzavřena na dobu
neurčitou.
PLATEBNÍ PODMÍNKY:
Sjednaný produkt:
Interval záloh:

Cena komodity je stanovena Ceníkem podle sjednaného Produktu (Produktové řady)

měsíčně

čtvrtletně

Způsob doručení faktury
a platebního kalendáře:

ročně

Kč/m3* Individuální cena:

Poplatek za sjedn. kapacitu:
Výše zálohy do prvního
vyúčtování:

pololetně

dle odhadu roční spotřeby
poskytované distributorem

Kč/MWh *

Stálý plat:

pevná částka pro první období:

Kč

Způsob
úhrady záloh:

Bankovní převod

Inkaso z účtu:

Poštovní
poukázka

Způsob
úhrady faktur:

Bankovní převod

Inkaso z účtu:

Poštovní poukázka

Vrácení
přeplatků:

Poštovní
poukázka

Převod na účet:

platba záloh dopředu

SIPO číslo:

* všechny ceny jsou bez DPH, daně z komodity a
dalších právním předpisem stanovených poplatků

ZÁKAZNÍK / ZA ZÁKAZNÍKA:

ZA DODAVATELE:

Jméno a příjmení:

Obchodní firma:
Jednatel:

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

IN ENERGIE
ENERGIE Prodej
Prodej s.r.o.
s.r.o.
IN

Ing. Břetislav Novosad, Ph.D.

Číslo smlouvy:

www.inenergie.cz
IN ENERGIE Prodej s.r.o.
Závodní 1219/93, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Kč/měsíc *

IČ: 05082013
DIČ: CZ05082013

Tel.: +420 597 578 880, +420 720 977 488
E-mail: info@inenergie.cz
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Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v:
Krajský soud v Ostravě, Sp. zn. C 76770

UJEDNÁNÍ K DODÁVCE PLYNU
Touto Smlouvou se Dodavatel zavazuje dodávat Zákazníkovi plyn do příslušného odběrného místa (OPM) a zajistit vlastním jménem a na vlastní účet
související službu v plynárenství, kterou je služba distribuční soustavy. Zákazník se zavazuje dodaný plyn odebrat a zaplatit Dodavateli sjednanou
cenu dodaného plynu a regulovanou cenu související služby v plynárenství. Zahájením dodávky plynu podle této Smlouvy Zákazníkovi dochází
k přenesení odpovědnosti za odchylku ze Zákazníka na Dodavatele.
Zákazník je povinen poskytnout Dodavateli součinnost nezbytnou k provedení změny dodavatele plynu do příslušného OPM u operátora trhu
s plynem a nečinit žádné úkony, které by bránily Dodavateli v provedení této změny anebo v zahájení dodávky plynu do OPM ve sjednaném termínu.
Zákazník je povinen, zejména z důvodu přenesení odpovědnosti za odchylku na Dodavatele, nebýt v době od data, ke kterému má být zahájena
dodávka plynu podle této Smlouvy do příslušného OPM a po celou dobu trvání této Smlouvy účastníkem smluvního vztahu s jiným obchodníkem
s plynem/dodavatelem plynu. V případě porušení této povinnosti ze strany Zákazníka je Dodavatel bez dalšího oprávněn od této Smlouvy, resp.
co do části plnění ve vztahu k dodávce plynu do příslušného OPM, odstoupit. Smluvní strany současně sjednávají, že okamžikem porušení této
povinnosti ze strany Zákazníka automaticky dochází k zániku přenosu odpovědnosti za odchylku ze Zákazníka na Dodavatele ve smyslu ust.
odst. 1 tohoto článku.
Zákazník je povinen od data, ke kterému má být zahájena dodávka plynu podle této Smlouvy do příslušného OPM a po celou dobu trvání této
Smlouvy odebírat v příslušeném OPM plyn od Dodavatele a Dodavateli právně i fakticky umožnit dodávku plynu do příslušného OPM. V případě
porušení této povinnosti ze strany Zákazníka je Dodavatel bez dalšího oprávněn od této Smlouvy, resp. co do části plnění ve vztahu k dodávce plynu
do příslušného OPM, odstoupit.
Ostatní podmínky dodávky plynu dle této Smlouvy, resp. část obsahu této Smlouvy se řídí/je určena platnými všeobecnými obchodními podmínkami,
které tvoří nedílnou součást této Smlouvy a které jsou nejen přiloženy k této Smlouvy, ale současně jsou dostupné i v elektronické podobě
na následujícím odkaze: http://www.inenergie.cz/data/files/vop_3.pdf (dále jen „Obchodní podmínky “). Zákazník v této souvislosti prohlašuje,
že si tuto Smlouvu a Obchodní podmínky prostudoval, případně mu byla Dodavatele před uzavřením smlouvy poskytnuta potřebná vysvětlení,
a že tedy na Obchodní podmínky ve všech jejich aspektech pohlíží jako na nedílnou, závaznou a vynutitelnou součást této smlouvy. Zákazník rovněž
bere na vědomí, že Obchodní podmínky obsahují ustanovení o možnosti ukončení smluvního vztahu (odstoupení, výpověď), o ceně a fakturaci plynu,
o změně Obchodních podmínek, o smluvních pokutách, náhradě škody, náhradě nákladů Dodavatele a dalších povinnostech Zákazníka (včetně
peněžitých) a dalších podstatných aspektech smluvního vztahu založeného touto Smlouvou.
PRAVIDLA PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Smluvní strany jsou při plnění této Smlouvy povinny postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
(dále jen „ZOOÚ“), a s účinností od 25. 5. 2018 s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů), v platném znění (dále jen „Nařízení“).
Dodavatel (vždy) a Zákazník, je-li právnickou osobou, jsou povinni zajistit soulad svých činností se ZOOÚ a Nařízením a obstarávat osobní údaje
od subjektů údajů, jimiž jsou identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby ve smyslu článku 4 bodu 1) Nařízení, pouze zákonným způsobem
v souladu s článkem 6 Nařízení a v souladu se všemi zásadami uvedenými v článku 5 Nařízení.
Zákazník podpisem ;této Smlouvy a v souvislosti s plněním této Smlouvy souhlasí, aby jeho osobní údaje, které poskytl v této Smlouvě
nebo v souvislosti s ní a veškeré Dodavatelem získané údaje o odběru elektřiny pro účely smluvního vztahu, dodržování právních povinností
a právem chráněných zájmů Dodavatele i Zákazníka (dále jen „osobní údaje“), byly zpracovány Dodavatelem, jakožto správcem osobních údajů,
pro účely plnění této Smlouvy a v souladu se ZOOÚ a Nařízením po celou dobu trvání této Smlouvy a na dobu tří let od ukončení této Smlouvy.
Zákazník tímto současně souhlasí s tím, že jeho osobní údaje je Dodavatel oprávněn zpřístupnit příslušnému zpracovateli osobních údajů, který
pro něho osobní údaje v souvislosti s plněním této Smlouvy zpracovává. Další podrobnosti, práva a povinnosti týkající se pravidel pro zpracování
osobních údajů jsou uvedeny v Obchodních podmínkách.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Zákazník, resp. osoba, která jej zastupuje, prohlašuje, že je osobou oprávněnou zajistit dodávku plynu do OPM, tj. že je oprávněn uzavřít tuto
Smlouvu. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě ukončení této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu (odstoupení, uplynutí dohodnuté doby,
apod.) zůstávají v platnosti závazky smluvních stran upravené ustanoveními této Smlouvy, z jejichž povahy a významu přímo nebo nepřímo vyplývá,
že mají zůstat zachovány i po skončení této Smlouvy. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom
vyhotovení.
Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy anebo v souvislosti s ní mezi Dodavatelem a Zákazníkem , který není spotřebitelem ve smyslu
příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci
obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České
republiky v Praze podle jeho Řádu on-line jediným rozhodcem určeným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky
a Agrární komoře České republiky. Smluvní strany pro toto řízení, resp. pro vedení řízení on-line, volí e-mailové adresy Smluvních stran uvedené
v záhlaví této Smlouvy; to neplatí ve sporech, kde je dána výlučná pravomoc Energetického regulačního úřadu (tj. zejména dle ust. § 17 odst. 7 písm.
a) EZ).
ZÁKAZNÍK / ZA ZÁKAZNÍKA:

ZA DODAVATELE:

Obchodní firma:

Obchodní firma:

IN ENERGIE Prodej s.r.o.

Zastoupená:

Jednatel:

Ing. Břetislav Novosad, Ph.D.

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Číslo smlouvy:

www.inenergie.cz
IN ENERGIE Prodej s.r.o.
Závodní 1219/93, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 05082013
DIČ: CZ05082013

Tel.: +420 597 578 880, +420 720 977 488
E-mail: info@inenergie.cz
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Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v:
Krajský soud v Ostravě, Sp. zn. C 76770

PLNÁ MOC
ZÁKAZNÍK (ODBĚRATEL) / ZMOCNITEL:
Jméno, příjmení/název:
Zastoupená:
Adresa bydliště/sídla:
Datum narození/IČ:
uděluje tímto plnou moc
OBCHODNÍK (DODAVATEL) / ZMOCNĚNEC:
IN ENERGIE Prodej s.r.o.
Adresa sídla: Závodní 1219/93, 700 30 Ostrava-Zábřeh
IČ: 05082013
Zastoupená: Ing. Břetislav Novosad, Ph.D., jednatel
Zákazník prohlašuje, že využívá svého práva a hodlá změnit dodavatele plynu. Za tímto účelem uděluje plnou moc a zmocňuje Obchodníka
IN ENERGIE Prodej s.r.o., aby ho zastupoval a za něho jednal se všemi třetími osobami, zejména s obchodníky s plynem, Operátorem trhu, provozovateli
distribučních soustav a činil veškeré právní úkony, které jsou potřebné pro realizaci změny dodavatele plynu ve smyslu pravidel trhu s plynem, zejména
pak činil veškeré úkony směřující k ukončení příslušné smlouvy se stávajícím dodavatelem plynu, včetně přebírání odpovědi na takovou žádost, ukončení
dodávky plynu od stávajícího dodavatele do uvedeného odběrného místa/uvedených odběrných míst a následnou realizaci odběru/ů a dodávky/ek plynu
od Obchodníka IN ENERGIE Prodej s.r.o., kterého si jako svého nového dodavatele svobodně zvolil. Zmocněnec je rovněž oprávněn vyžádat si informace o
datu ukončení dodávky od stávajícího dodavatele, včetně převzetí sdělení o tomto datu.
Zákazník současně zmocňuje Obchodníka IN ENERGIE Prodej s.r.o. k vyžádání a přebírání veškerých fakturačních a technických údajů o svém dosavadním
odběru plynu od stávajícího dodavatele/provozovatele distribuční soustavy, včetně smluvní dokumentace, daňových dokladů (faktur) vystavených
Zmocniteli (Zákazníkovi) jako odběrateli v souvislosti s dodávkami plynu. Na základě plné moci je Zmocněnec oprávněn k podání výpovědi Smlouvy o
připojení, k podání žádosti o uzavření Smlouvy o připojení, k jednání o obsahu Smlouvy o připojení do uvedeného odběrného místa/uvedených odběrných
míst s příslušným provozovatelem distribuční soustavy, včetně jejího uzavření.
Udělením této plné moci zaniká každá předchozí plná moc udělená jiným osobám/obchodníkům přede dnem udělení této plné moci související s
dodávkou plynu pro uvedené odběrné místo/uvedená odběrná místa.
V případě, že můj stávající dodavatel zemního plynu podá ve smyslu ust. § 111 odst. 3 vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, v platném znění
(dále jen „Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem“), žádost o pozastavení procesu změny dodavatele, sděluji, že v souladu s § 112 odst. 3 Vyhlášky o Pravidlech
trhu s plynem i přes tuto skutečnost trvám a budu trvat na změně dodavatele, a výslovně zmocňuji a pověřuji Zmocněnce, aby za mne v takovém případě
učinil též písemné vyjádření, že trvám na změně dodavatele zemního plynu, a souhlasím s tím, že Zmocněnec potvrdí změnu dodavatele.

IDENTIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA
EIC:
Adresa:
součástí plné moci je Příloha č. 1 (Seznam dalších odběrných míst)

Zmocněnec tuto plnou moc přijímá v plném rozsahu
ZMOCNITEL:

ZA DODAVATELE:

Jméno, příjmení/název:

Obchodní firma:

IN ENERGIE Prodej s.r.o.

Zastoupená:

Jednatel:

Ing. Břetislav Novosad, Ph.D.

Datum:

Datum:

Podpis

Podpis

www.inenergie.cz
IN ENERGIE Prodej s.r.o.,
Závodní 1219/93, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 05082013
DIČ: CZ05082013

Telefon: +420 597 578 880, +420 720 977 488
E-mail: info@inenergie.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v:
Krajský soud v Ostravě, Sp. zn. C 76770

