Příloha 1 SoDS

Obchodní podmínky o zajištění služby distribuční soustavy zákazníkovi s měřením typu C
(dále jen PDE) platné od 1. 1. 2018
1

OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1

2

PDE upravují ve smyslu § 1751 odst.1 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění nyní účinném, vztahy
mezi CEFIL s.r.o., (dále jen Provozovatel LDS) a Zákazníkem vznikající při poskytnutí distribuce elektřiny a jsou součástí Smlouvy o zajištění
služby distribuční soustavy pro odběratele odebírající elektřinu za sítí nízkého napětí – kategorie C (dále jen SoDS).
PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE DS

2.1
2.2

Provozovatel LDS se zavazuje zajistit rezervovanou kapacitu sjednanou ve SoDS.
Provozovatel LDS se zavazuje zajistit služby distribuční soustavy do odběrného místa specifikovaného v čl. II SoDS v množství sjednaném
ve SoDS specifikované v článku III. SoDS.
Provozovatel LDS se zavazuje dle stupně zajištění kvality sjednané ve SoDS zajistit stupeň kvality a spolehlivosti distribuce elektrické energie
dle aktuálních platných čs. Norem, právních předpisů a Pravidel provozování lokální distribuční soustavy umístěných na internetových
stránkách provozovatele LDS (dále jen PPLDS)

2.3

3

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

3.1
3.2
3.3
3.4

Zákazník se zavazuje hradit cenu za služby distribuční soustavy dle odst. 2.1 a 2.2.
Zákazník se zavazuje udržovat své odběrné zařízení ve stavu, který odpovídá příslušným technickým normám a platným právním předpisům.
Zákazník se zavazuje řídit se PPLDS
Při změnách instalovaných spotřebičů v rámci platného rezervovaného příkonu se Zákazník zavazuje konzultovat s Provozovatelem LDS
připojování spotřebičů, u nichž lze předpokládat ovlivňování sítě v neprospěch ostatních odběratelů. Jde zejména o spotřebiče s rázovou,
kolísavou či nelineární časově proměnnou charakteristikou odběru elektřiny, motorů s těžkým rozběhem, kolísavým odběrem elektřiny nebo
s částečným zapínáním, a svařovacích přístrojů. Připojení vlastního zdroje elektrické energie je nutné vždy projednat s Provozovatelem LDS.
Zákazník si může zvolit sazbu distribuce elektřiny za předpokladu splnění stanovených podmínek dle platného cenového rozhodnutí
energetického regulačního úřadu (dále CR ERÚ)

3.5

4

MĚŘENÍ ELEKTŘINY A PROVÁDĚNÍ ODEČTŮ

4.1

Odběr elektřiny měří a účtuje Provozovatel LDS podle odečtů na dohodnutých měřících zařízeních a má nárok ověřovat správnost měření.
Podmínky umístění, druhu a užívání měřícího zařízení se řídí platnými právními předpisy.
Zákazník je povinný umožnit Provozovateli LDS přístup k měřícímu zařízení. Pokud tak neučiní, má Provozovatel LDS právo nahradit odečty
výpočtem ze znalosti historie odběru nebo na základě podobné charakteristiky odběru. Pokud Zákazník neumožní Provozovateli LDS přístup
k měřícímu zařízení opakovaně, má Provozovatel LDS právo přerušit distribuci elektřiny do odběrného místa Zákazníka.

4.2

5

UZAVÍRÁNÍ A ZMĚNY SMLOUVY

5.1

Smluvní strany se dohodly, že SoDS bude měněna nebo doplňována formou písemného oznámení druhé straně, aniž by se uzavíral dodatek
nebo nová smlouva o zajištění služby distribuční soustavy v případech, kdy dochází ke změně:
a) způsobu úhrady faktur nebo záloh
b) bankovního spojení Provozovatele LDS
V ostatních případech se uzavírá dodatek ke SoDS nebo nová SoDS.

6

CENY, ZPŮSOB A MÍSTO ÚHRADY PLATEB

6.1
6.2
6.3

6.4

6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

6.10
6.11
6.12

6.13

Ceny za služby distribuční soustavy jsou ve výši a rozsahu dle platného CR ERÚ pro daný kalendářní rok a území do kterého dodává
regionální distributor elektrické energie (RDS).
Služba distribuční soustavy se účtuje ve fakturách za služby distribuční soustavy ve fakturačním období, které je vymezeno pravidelnými
odečty jednou měsíčně.
Zákazník platí za služby distribuční soustavy zálohy způsobem a v cyklu dohodnutém ve SoDS, a to ve výši stanovené z předpokládané
měsíční platby. Zálohy jsou kalkulovány bez DPH a zvýšené o příslušnou DPH. Zálohy jsou splatné dle data uvedeného na faktuře nebo
v předpisu splátek záloh.
Pro první zúčtovací období se předpokládaná výše měsíční platby stanovuje z předpokládané spotřeby za příslušné fakturační období.
V dalších zúčtovacích obdobích se výše záloh stanovuje ze spotřeby v předcházejícím fakturačním období, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak.
Sjednaným množstvím elektřiny se rozumí skutečné odebrané množství elektřiny v daném období.
Zákazník je na každé faktuře nebo na předpisu splátek záloh seznámen s výší záloh na následující zúčtovací období, počtem záloh a s
termíny splatnosti záloh.
Dojde-li v průběhu fakturačního období ke změně úrovně cen za služby distribuční soustavy, je Provozovatel LDS oprávněn zálohy přiměřeně
upravit.
V bankovním styku se používají variabilní symboly uvedené na příslušné faktuře nebo předpisu splátek záloh.
Pokud zákazník poukáže platbu s nesprávným variabilním nebo konstantním symbolem nebo ji poukáže na jiný bankovní účet Provozovatele
LDS, než je uvedeno na faktuře, je Provozovatel LDS oprávněn mu platbu vrátit jako neidentifikovatelnou a účtovat mu úrok z prodlení za
opožděné placení od data splatnosti až do obdržení správně poukázané platby.
Splatnost faktur činí maximálně 15 kalendářních dnů od data vystavení faktury.
Při prodlení s úhradou sjednaných plateb je Provozovatel LDS oprávněn účtovat Zákazníkovi smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné
částky denně.
Zaplacené zálohy jsou vypořádány ve faktuře. Rozdíl mezi celkovou vyúčtovanou částkou a zaplaceným zálohami je vyrovnán na základě
vystavené faktury s tím, že doplatek hradí zákazník v termínu splatnosti tak, aby byl v den splatnosti připsán na účet Provozovatele LDS.
Případné přeplatky vrátí Provozovatel LDS zákazníkovi bezhotovostním převodem na účet uvedený ve SoDS nebo poštovní poukázkou
v termínu splatnosti faktur.
Na platby za služby distribuční soustavy pro více odběrných míst jednoho zákazníka, která mají stejné bankovní spojení a způsob úhrady
plateb, může Provozovatel LDS po dohodě se zákazníkem vyhotovit sloučenou fakturu.
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6.14

Ve smyslu ustanovení § 1957 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění nyní účinném plní zákazník své peněžní závazky vůči
Provozovateli LDS prostřednictvím poskytovatele platebních služeb. Peněžní závazek zákazníka je splněn připsáním peněžní částky na účet
Provozovatele LDS, jehož číslo je uvedeno ve smlouvě nebo na faktuře.

7. OMEZENÍ A PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINYProvozovatel LDS má právo omezit nebo přerušit dodávky elektřiny
a) při prodlení Zákazníka s placením faktur nebo záloh za služby distribuční soustavy,
b) v případě porušení článku 3 PDE
c) v případech uvedených v § 25 odst. c) nebo d) zák. 458/2000Sb v platném znění, nebo při opatření příjmaná předcházení stavu nouze a
ve stavu nouze
7.2

Provozovatel LDS je oprávněn z důvodu neplacení faktur nebo záloh za služby distribuční soustavy omezit nebo přerušit dodávky elektřiny ve
všech odběrných místech, pro která je uzavřená jedna Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy, a která jsou zahrnuta ve sloučené
faktuře, jestliže zákazník
a) opakovaně nedodrží smluvený způsob platby za odebranou elektřinu včetně záloh
b) neplní platební povinnosti vyplývající z výsledků vyhodnocení a zúčtování skutečného odběru

7.3

Provozovatel LDS má právo přerušit dodávku elektřiny Zákazníkovi, když o to požádá obchodník, který Zákazníkovi smluvně dodává
elektřinu, pokud Zákazník neoprávněně odebírá elektřinu ve smyslu §51 a §52 zákona 458/2000Sb.

8. UKONČENÍ A ZÁNIK SMLOUVY
8.1.
8.2.

8.3.
8.4.

Je-li Smlouva uzavřena na dobu určitou, dochází k jejímu ukončení uplynutím doby, na kterou byla sjednána.
Je-li Smlouva uzavřena na dobu neurčitou má kterákoli smluvní strana právo tuto Smlouvu bez uvedení důvodu vypovědět s výpovědní dobou
3 měsíce, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi v listinné podobě druhé smluvní
straně.
Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran
V případě neplnění smluvních povinností ze strany Provozovatele LDS nebo v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních
podmínek je Zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit.

9. PŘEDCHÁZENÍ ŠKODÁM
Porušení smluvní povinnosti a odpovědnost smluvních stran je upravena a vyplývá z ustanovení § 2913 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.
10. USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
10.1. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami důvěrné informace. Žádná ze smluvních stran bez
písemného souhlasu druhé smluvní strany neposkytne informace o obsahu této smlouvy, s výjimkou veřejně publikovaných informací, a to ani
v dílčím rozsahu třetí straně s výjimkou osob ovládajících a osob ovládaných stejnou ovládající osobou. Stejným způsobem budou strany
chránit důvěrné informace a skutečnosti tvořící obchodní tajemství třetí osoby, které byly touto třetí stranou některé ze smluvních stran
poskytnuty se svolením jejich dalšího užití. Závazek ochrany utajení trvá po celou dobu trvání skutečností tvořících obchodní tajemství nebo
trvání zájmu chránění důvěrných informací.
10.2. Uzavřením Smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy se ruší všechny smluvní vztahy, související s dodávkami elektřiny do předmětných
odběrných míst, uzavřené mezi stejnými smluvními stranami nebo jejich právními předchůdci.
10.3. Právní vztahy smluvních stran se řídí českým právem.
10.4. Pro všechna doručování se sjednává postup ve smyslu § 46-50 Občanského soudního řádu, zejména se sjednává nevyvratitelná právní
domněnka doručení pro případ, nebyla-li některá ze stran zastižena na adrese sjednané ve Smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy.
10.5 Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými k tomu oprávněnými
zástupci smluvních stran, s výjimkou případů popsaných v čl. 5.1 PDE. K návrhu dodatku jsou strany povinny vyjádřit se do 30 dnů od jeho
obdržení. Po tutéž dobu je návrhem dodatku vázána strana, která jej odeslala.
10.5. Veškeré oznámení, výzvy, změny apod. mezi smluvními stranami budou učiněny písemnou formou a budou odeslány Doporučeným dopisem
na adresu druhé strany uvedené ve Smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy nebo jejích přílohách. Zásilka bude považována za
doručenou a nastává fikce doručení, jakmile adresát písemnost převezme nebo jakmile byla držitelem poštovní licence vrácena odesílateli
jako nedoručitelná a adresát svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil (např. neoznámení změny kontaktní adresy druhé smluvní
straně). Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže adresát přijetí písemnosti odmítne.
10.6. Ke dni skončení Smlouvy zanikají veškerá práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy vyplývající s výjimkou těch závazků obsažených
v jejich ustanoveních, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i nadále.
10.7. Ve smyslu ustanovení § 89a občanského soudního řádu se obě strany dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně
příslušným soudem Okresní soud Praze, popř. Krajský soud v Praze.
PDE jsou platné od 1. 1. 2018

V Praze:

