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SMLOUVA

O SDRUŽENÝCH

SLUŽBÁCH

DODÁVKY

PLYNU

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají "Smluvní strany"
"OBCHODNíK"
obchodní firma: ČEZ Prodej, s.r.o.
sídlo: Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 14053,
IČ: 27 23 24 33
DIČ: CZ27232433
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106349
licence na obchod s plynem: 240908082
registrace OTE: 714
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s .., číslo účtu/kód banky: 895895895/0300
zastoupená: Roman Šteffel, Manažer prodeje
[dále jen "Obchodník"]
A "ZÁKAZNíK"
obchodní firma: Správa sportovních zařízení Sokolov, spol. s r.o.
sídlo: Boženy Němcové 1780, 356 01, Sokolov
IČ: 25238892
DIČ: CZ25238892
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu/kód banky: 19-4491640237/0100
zastoupená:
Ján Pari, Jednatel

[dále jen "Zákazník"]
tuto

SMLOUVU O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY F'LYNU
podle ust. § 269 odst. 2 obchodního zákoníku a § 72 odst. 2 energetického zákona [dále jen "Smlouva"]
I. Úvodní ustanovení
Smlouva o sdružených službách dodávky plynu uzavřená podle ustanovení § 72 odst. 2 zák. Č. 458/2000 Sb., o
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů [dále jen "EZ"], v režimu přenesení odpovědnosti za odchylku na Obchodníka. Zákazník
vyslovuje souhlas, aby Obchodník sjednal s příslušným provozovatelem distribuční soustavy smlouvu o distribuci
plynu do odběrného místa Zákazníka [dále jen "OM"].
II.
1.

2.

3.

4.

Předmět Smlouvy
Předmětem Smlouvy je závazek Obchodníka poskytnout Zákazníkovi sdružené služby dodávky plynu [dále
jen "sdružené služby"], tzn. dodávat Zákazníkovi sjednané množství zemního plynu a převzít odpovědnost za
odchylku [dále jen "dodávka plynu"] a zajistit uskladnění plynu, přepravu a distribuci plynu do OM Zákazníka.
Zákazník se zavazuje odebrat sjednané množství plynu v OM podle podmínek této Smlouvy a uhradit
Obchodníkovi řádně a včas dohodnutou cenu za dodávku plynu, uskladnění plynu a regulovanou cenu za
distribuci a za přepravu.
Dodávka plynu a distribuce plynu se uskutečňuje z distribuční sítě příslušného provozovatele distribuční
soustavy [dále jen "PDS"] podle "Smlouvy o připojení", kterou Zákazník uzavřel s PDS, a v souladu s platnými
Pravidly provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství a s Řádem provozovatele
přepravní soustavy a Řádem provozovatele distribuční soustavy, k jehož zařízení je odběrné místo
Zákazníka připojeno (dále jen "Řád POS"), na které se tímto jako na vzájemně závazné pro oba Účastníky
odkazuje.
Přílohou Smlouvy jsou Obchodní podmínky dodávky plynu [dále jen "OPDP1; v OPDP jsou podrobněji
upravena vzájemná práva a povinnosti Účastníků; ujednání ve Smlouvě mají před ustanoveními OPOP
přednost, pokud jsou s nimi v rozporu. V případě změn OP OP se vzájemné vztahy smluvních stran řídí
OPDP platnými ke dni řešení těchto vztahů.

III. Specifikace odběrného
a)
b)
c)
d)
e)
f)

místa

Kategorie OM:
MO
EIC kód:
27ZG300Z0235153R
Název a adresa OM:
Boženy Němcové 1780 , 356 01 , Sokolov
PDS:
RWE_GN-DI
Typ měření:
C
Denní rezervovaná pevná distribuční kapacita [m3]_ měření typu A (B): 1,00 m3
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Podmínky a způsob měření jsou předmětem smlouvy o připojení,
Denní rezervovaná kapacita je považována za kapacitu pevnou.

uzavřené

mezi Zákazníkem

a PDS.

Požadavek na změnu výše denní rezervované distribuční kapacity (dále jen "DK"), popř. sjednání měsíční nebo
klouzavé distribuční kapacity na OM, zašle Zákazník formou písemného oznámení (elektronický zaslaného)
Obchodníkovi
nejpozději do 12:00 hodin pracovního dne předcházejícího
poslednímu dni pro podání žádosti o
změnu DK u PDS dle platných právních předpisů. Obchodník je oprávněn odmítnout novou hodnotu DK
navrženou Zákazníkem,
popř. sjednání měsíční nebo klouzavé distribuční kapacity, jsou-li tyto v rozporu
s uzavřenou Smlouvou o připojení OM, podmínkami
POS, EZ, prováděcími předpisy k EZ, popř. příslušnými
cenovými rozhodnutími.
V takovém případě platí nadále naposledy sjednané hodnoty OK.

IV. Časová a technická spectřlkace plnění
1. Seznam OM Zákazníka, do kterých dodává Obchodník

2.

3.

4.

V.
1.
2.

3.

4.

Zákazníkovi plyn a za která přebírá odpovědnost
za
odchylku, je uveden v čiánku III. Smlouvy (popř. Příioze k této Smlouvě - "Specifikace odběrných míst,
časová a technická specifikace plnění").
Sjednané množství plynu pro příslušná období kalendářního
roku v MWh (dále také ACQ) je uvedeno
3
v článku IV. odst. 4 Smlouvy. Sjednaná kapacita je maximální denní dodané množství plynu v m
Obchodníkem
Zákazníkovi v plynárenském
dni (dále také DCQmax) a její výše je uvedena v článku III. písmo
h) Smlouvy (popř. Příloze k této Smlouvě - "Specifikace odběrných míst, časová a technická specifikace
plnění").
Dodaný plyn splňuje podmínky jakosti plynu v souladu s Řádem POS platné ke dni dodání plynu. výpočet
3
dodaného množství energie v kWh se provede jako součin spalného tepla a objemu dodaného plynu v m
přepočteného
na vztažné podmínky podle technických předpisů ve znění platném ke dni dodání plynu
(aktuálně TPG 901 01 Technická pravidla pro přepočet dodávek plynu na energetické jednotky, který jako
vztažné podmínky uvádí: teplota plynu 15 oe, absolutní tlak plynu 101,325 kPa a relativní vlhkost plynu 11'=0).
Základní údaje dodávky plynu:
Datum a obchodní hodina zahájení dodávky: 01.01.2013/00:00:00
hod.
Datum a obchodní hodina ukončení dodávky: 31.12.2013/23:59:59
hod.
Sjednané množství plynu na období dodávky činí 470,00 MWh

Cena za sdruženou službu dodávky plynu
Cena za sdruženou službu dodávky plynu se skládá z ceny dodávky, ceny distribuce a ceny za služby
operátora trhu.
Cena za distribuci a za služby operátora trhu je regulovaná. Veškeré platby za distribuci, včetně platby za
překročení rezervované distribuční kapacity, vycházejí z cen a principů výpočtu dle platného cenového
rozhodnutí Energetického
regulačního úřadu (dále jen ERÚ).
Cena za Služby dodávky je Obchodníkem
stanovena jako fixní cena za odebrané množství. V ceně za
Služby dodávky je zahrnuta cena za strukturování,
přepravu, komodity a zajištění služeb obchodu.
Cena za Služby dodávky se sjednává takto:

EIC(OM)
27ZG300Z0235153R
5.

6.

OBDOBí
2013

ACQ(MWh)

Cena komodity Pc (Kč/MWh)

470,000

753,00

Uvedené ceny jsou stanoveny bez daně z přidané hodnoty a bez daně ze zemního plynu. Daň z přidané
hodnoty a daň ze zemního plynu bude k uvedeným cenám připočtena dle platných právních předpisů.
V případě že Zákazník požaduje dodávku plynu osvobozenou
od daně z plynu a je držitelem oprávnění
k nabytí plynu osvobozeného
od daně tak, jak stanovuje příslušný právní předpis, musí tuto skutečnost
doložit věrohodným způsobem Obchodníkovi.
Pokud Zákazník takto nabytý plyn osvobozený od daně
z plynu nebo jeho část užívá pro jiné účely než stanoví příslušný právní předpis pro jeho osvobození,
případně nabude plyn bez daně z jiného důvodu je povinen takto odebraný plyn příslušnému správci daně
přiznat a zaplatit daň stanovenou příslušným právním předpisem (resp. postupovat způsobem stanoveným
tímto právním předpisem.
V případě, že bude ERÚ regulovat cenu plynu pro zákazníky ve smyslu EZ ve všech jejích složkách, bude
cena plynu stanovena Obchodníkem
v návaznosti na příslušné cenové rozhodnutí ERU.

VI. Fakturační a platební podmínky
1. Vyúčtování dodávky plynu a distribuce plynu bude prováděno Obchodníkem Zákazníkovi
rok (dále jen .Zúčtovací období"), a to vystavením daňového dokladu (dále jen "Faktura")

nejméně jednou
s náležitostmi
plnění je den zjištění skutečné

2.
3.

za

podle příslušných právních předpisů. Dnem uskutečnění zdanitelného
spotřeby.
Fakturu Obchodník předloží (odešle) Zákazníkovi neprodleně po vystavení na sjednanou zasílací adresu dle
Smlouvy. Faktura je splatná v den splatnosti v ní uvedený.
V průběhu Zúčtovacího období platí Zákazník Obchodníkovi
pravidelné zálohy; výše, počet a splatnost záloh
jsou stanoveny v "Platebním kalendáři", který Obchodník předloží (zašle) Zákazníkovi při uzavření Smlouvy a
dále pro další Zúčtovací období společně s Fakturou; výše, počet a splatnost záloh je stanovena
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4.

5.

6.

Obchodníkem. Obchodník je oprávněn měnit výši, počet a splatnost záloh i požadovat úhradu záloh tam, kde
nebyly mezi Účastníky sjednány, novým Platebním kalendářem, a to i v průběhu Zúčtovacího období;
zaplacené zálohy v příslušném Zúčtovacím období budou započteny ve Faktuře. Případný přeplatek Faktury
může Obchodník započítat na úhradu záloh v následujícím Zúčtovacím období.
Všechny platby podle Smlouvy se provádí bezhotovostně na účet Obchodníka způsobem dohodnutým ve
Smlouvě; číslo účtu a variabilní symbol jsou uvedeny v příslušné Faktuře nebo Platebním kalendáři; všechny
platby se provádějí v měně CZK, není-Ii dohodnuto ve Smlouvě jinak.
Při nedodržení termínů a lhůt sjednaného způsobu úhrady záloh a Faktur a jejich výše je Obchodník
oprávněn účtovat Zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
Zákazník je povinen uhradit tuto částku Obchodníkovi na základě vystavené Faktury do 15 dnů od data
doručení. Toto ujednání nezbavuje Obchodníka možnosti uplatnění nároku na náhradu škody ani práva
omezit či ukončit dodávku plynu.
Pro účely vyúčtování sdružené dodávky plynu, záloh, platebních a fakturačních podmínek se sjednává:
a) adresa pro zasílání faktur a další Podání (tzv. "Zasílací adresa"): Boženy Němcové 1780, 356 01,
Sokolov
b) Zákazník se zavazuje platit Obchodníkovi zálohové platby (zálohy) dle vystaveného zálohového plánu.
c) forma úhrady faktur: převodní příkaz
d) forma úhrady záloh: převodní příkaz
e) splatnost faktur(-y): Splatnost 21 den od vyst.dokl.

VII. Omezení nebo přerušení dodávek plynu
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Omezení, přerušení a ukončení dodávek a odběru plynu se řídí EZ a prováděcími právními předpisy k EZ.
K omezení nebo přerušení dodávek a odběru plynu může dojít v případech, kdy provozovatel přepravní
soustavy (PPS), POS nebo provozovatel podzemního zásobníku plynu v souladu s oprávněním podle
energetického zákona přeruší nebo omezí činnosti spojené s přepravou plynu, distribucí plynu nebo
uskladňováním plynu a za souvislostí uvedených v Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu POS a
Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu.
Pro případ vyhlášení předcházení stavu a stavu nouze v souladu s platnými právními předpisy se Zákazník
zavazuje snížit svůj odběr dle vyhlášeného regulačního stupně, a to dle platných právních předpisů a
pokynů příslušného PPS a POS.
Obchodník má právo přerušit nebo ukončit dodávku plynu Zákazníkovi podle ustanovení § 61 odst. 1 písmo
d) EZ při neoprávněném odběru podle ustanovení § 74 EZ [dále jen "NO"]. Přerušení dodávky plynu v tomto
případě nezbavuje Zákazníka povinnosti hradit cenu za denní rezervovanou kapacitu.
Přerušení nebo ukončení dodávky plynu je Obchodník oprávněn provést v kterémkoli nebo ve více OM
Zákazníka, ledaže je to právními předpisy vyloučeno. Zákazník bere na vědomí, že přerušení nebo ukončení
dodávky plynu provede příslušný provozovatel distribuční soustavy na žádost Obchodníka a na náklady
Zákazníka.
Při přerušení nebo ukončení dodávky plynu dle ustanovení čI. VI/. Smlouvy nevzniká Zákazníkovi právo na
náhradu škody a ušlého zisku. Přerušení nebo ukončení dodávky plynu z důvodu NO bude provedeno
bezprostředně po jeho zjištění, nebude-li se Zákazníkem dohodnuto jinak.
Zákazník se zavazuje uhradit Obchodníkovi náklady spojené se zasíláním výzev a upomínek Obchodníka ke
splnění povinnosti Zákazníka ze Smlouvy (přičemž tyto náklady mohou být stanoveny i paušálními částkami
za vyhotovení a odeslání upomínky, resp. výzvy k dodatečnému splnění povinností, s jejichž splněním je
Zákazník v prodlení, a to v příloze této Smlouvy "Cena za ostatní služby dodávky plynu"), náklady spojené se
zahájením, přerušením, obnovením nebo ukončením dodávky plynu v případech, kdy má Obchodník právo
ukončit nebo přerušit dodávku plynu podle ustanovení § 61 odst. 1 písmo d) EZ.
Při snížení, přerušení nebo ukončení dodávky plynu Obchodníkem z jiných důvodů než jsou uvedeny výše
v tomto článku nebo když dodaný plyn nesplňuje podmínky jakosti plynu v souladu s Řádem PDS platné ke
dni dodání plynu, je Zákazník oprávněn po Obchodníkovi požadovat náhradu škody.

VIII. Zvláštní ujednání

Nejsou žádná zvláštní ujednání.
IX. Vypořádání odchylek skutečně odebraného a sjednaného množství plynu, převod odchylky
1. Obchodník a Zákazník sjednávají, že pro účely Smlouvy se neaplikuje pro odběry MO či. IX. Vypořádání
odchylek skutečně odebraného a sjednaného množství plynu, převod odchylky

X.
1.

2.
3.

Platnost a účinnost Smlouvy
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Účastníky s účinností na dobu určitou od zahájení dodávky plynu do
ukončení dodávky plynu podle ustanovení čI. IV. odst. 4 Smlouvy; ustanovení Smlouvy, v nichž se
předpokládá provedení stanovených činností před výše uvedeným termínem účinnosti, jsou účinná dnem
podpisu Smlouvy.
Smlouva zaniká (i) uplynutím doby jejího trvání, pokud nedojde na základě dohody Účastníků k jejímu
prodloužení; (ii) odstoupením od Smlouvy; (iii) dohodnou Účastníků.
Obchodník je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě:
a) podstatného porušení Smlouvy ze strany Zákazníka,
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I
je-Ii Zákazník v prodlení se zaplacením peněžitého závazku vůči Obchodníkovi ze Smlouvy déle než 14
dnů, zejména v prodlení se zaplacením zálohy, Faktury, smluvní pokuty, úroku z prodlení nebo náhrady
škody či je li Zákazník v prodlení se zaplacením jiného peněžitého závazku vůči Obchodníkovi než
závazku ze Smlouvy déle než 14 dnů po výzvě (upomínce) k zaplacení, nebo
c) je-Ii déle než 30 dní z důvodů nečinnosti nebo neplnění povinností Zákazníka přerušena dodávka plynu
dle čI. VII. Smlouvy nebo je-Ii déle než 30 dnů přerušena dodávka plynu ze strany provozovatele
distribuční soustavy z důvodu neoprávněného odběru plynu.
Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě:
i) podstatného porušení Smlouvy ze strany Obchodníka; tímto podstatným porušením je zejména
nedodání plynu Obchodníkem ve Smlouvou sjednaném množství a kvalitě, a to opakovaně
v kalendářním měsíci, vyjma případů vylučujících odpovědnost a případů, kdy Smlouva nebo zákon
opravňují Obchodníka plyn nedodat, nebo
ii) nesouhlasu se změnou smluvních podmínek navrhovanou Obchodníkem v případech, kdy tak
I stanoví tato Smlouva.
iii) dohodou účastníků
Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud bude vydáno rozhodnutí o úpadku druhé
smluvní strany, nebo byl insolvenční návrh vůči druhé smluvní straně zamítnut pro nedostatek majetku, nebo
pokud byl proti druhé straně podán insolvenční návrh.
Odstoupení je účinné ode dne uvedeného v písemném oznámení o odstoupení druhému Účastníkovi
Smlouvy, ne však dříve než v den doručení tohoto oznámení. Zákazník je však povinen platit cenu podle
Smlouvy a plnit povinnosti stanovené Smlouvou až do doby provedení odečtu stavu měřicího zařízení,
případně až do jeho demontáže, pokud k ní v souvislosti s odstoupením nebo důvody tohoto odstoupení
dojde.
b)

4.

5.

6.

XI. Ochrana důvěrných informací
1. Smlouva je důvěrným dokumentem a nesmí být jako celek, ani zčásti, poskytnuta třetím osobám bez
písemného souhlasu druhého Účastníka.
2. Účastníci se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které tvoří předmět obchodního
tajemství druhého Účastníka, a ostatních nikoliv veřejně známých skutečnostech, o kterých se dozvěděli
v souvislosti s jednáním a uzavřením Smlouvy nebo s jejím plněním (dále jen "důvěrné informace"), a to až
do doby, kdy se tyto důvěrné informace stanou oprávněně veřejně známými.
3. Povinnosti zachovat důvěrnost informací trvá i po skončení účinnosti Smlouvy.
4. Účastníci se zavazují přijmout technická a organizační vnitřní opatření k ochraně důvěrných informací. Jsou
povinni poučit své zaměstnance a členy svých orgánů o povinnosti zachovávat mlčenlivost podle Smlouvy a
zachovávání mlčenlivosti z jejich strany řádně kontrolovat. Zaměstnanci Účastníků nesmí důvěrné informace,
které se dozvěděli v souvislosti se Smlouvou, sdělovat ani jiným zaměstnancům nebo členům orgánů, není-Ii
to nezbytné k plnění jejich pracovních úkolů anebo z hlediska jejich funkčního zařazení.
5. Zákaz poskytnutí Smlouvy nebo jejích částí a povinnost ochrany důvěrných informací nebrání využití
obecných ustanovení Smlouvy (bez konkrétních údajů o Zákazníkovi) pro uzavření obdobných smluvních
vztahů ze strany Obchodníka a dále nebrání ani zpřístupnění Smlouvy a důvěrných informací, včetně
konkrétních informací o průběhu plnění podle Smlouvy, osobám v rámci koncernu Obchodníka a dále též
jejich předání provozovateli přepravní soustavy, provozovateli příslušné distribuční soustavy, provozovateli
podzernnfho zásobníku plynu, správci bilanční zóny a/nebo centrálnímu plynárenskému dispečinku v souladu
s EZ a jeho prováděcími předpisy a v souladu s příslušnými smlouvami uzavřenými Obchodníkem. Osobami
v rámci koncernu Obchodníka se rozumí společnost ČEZ, a.s. a jí ovládané osoby ve smyslu § 66a zákona
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů; osoba v rámci koncernu Obchodníka je
oprávněna zpracovávat a využívat tyto údaje v rozsahu oprávnění Obchodníka.
XII. Společná a závěrečná ustanovení
1.
Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména pak EZ a obchodním zákoníkem (zákon
513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Účastníci současně sjednávají pro řešení sporů z této
smlouvy jako místně příslušný soud příslušný podle místa sídla Obchodníka v době uzavření této smlouvy
(§ 89a obč. soud. řádu), ledaže je příslušný ERÚ.
2.
Změny Smlouvy lze přijmout výhradně písemnou formou a musí být podepsány oprávněnými zástupci
Účastníků; jakákoliv ústní ujednání o změnách Smlouvy budou považována za právně neplatná a neúčinná.
Návrhy změny Smlouvy zasílá Obchodník Zákazníkovi zpravidla písemně, popřípadě elektronickou poštou.
Písemná forma je nezbytná i pro právní úkony směřující ke zrušení Smlouvy, jakož i ke vzdání se
požadavku na písemnou formu.
3.
Pokud by jakýkoliv závazek (povinnost) podle Smlouvy byl nebo by se stal neplatným nebo právně
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních závazků (povinností)
podle Smlouvy. Účastníci se zavazují nahradit takovýto neplatný nebo právně nevymahatelný závazek
(povinnost) novým, platným a právně vymahatelným závazkem (povinností), jehož předmět bude
nejvhodněji odpovídat předmětu a účelu původního závazku (povinnosti).
4.
Neuplatní-Ii kterýkoliv Učastník nějaké právo, které pro něj vyplývá z této smlouvy nebo v souvislosti s ní,
nebude to vykládáno tak, že se takový Účastník tohoto práva vzdává či zříká; takové opomenutí uplatnění
nebude rovněž považováno za úzus nebo praktiku protivící se takovému právu.
5.
Pro účely Smlouvy se použité pojmy vykládají ve smyslu EZ a předpisů jej provádějících, není-Ii výslovně
stanoveno jinak.
6.
Účastníci jsou povinni vzájemně si oznamovat změny ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou
mít důsledky na plnění závazků ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do deseti dnů od okamžiku,
č,
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kdy nastaly, zejména vstup do likvidace, prohlášení úpadku, povolení vyrovnání a další významné
skutečnosti, včetně změny údajů týkajících se Účastníků, které jsou uvedeny ve Smlouvě.
Účastnícil si vzájemně udělují podpisem Smlouvy výslovný souhlas se zasíláním zpráv, informací, potvrzení
o doručení zpráv, urgencí a jiných sdělení ve věci Smlouvy a jejího plnění prostřednictvím elektronických
prostředků, zejména prostřednictvím elektronické pošty, na elektronické kontakty Účastníků (zpravidla na
jejich adrrsy elektronické pošty). Tento souhlas se dále vztahuje i na zasílání obchodních sdělení
v elektronické i v písemné formě ve věci dodávek plynu a souvisejících služeb Obchodníkem Zákazníkovi.
Účastníkovi přísluší právo odmítnout obchodní sdělení zasílané elektronickou formou podle platných
právn fch [PředPiSŮ.
Smlouval je vyhotovena ve ve dvou (2) stejnopisech, po jejím podpisu každý Účastník obdrží po jednom (i)
vyhotovení, není-Ii Smlouva uzavírána způsobem uvedeným v čI. VIII odst. 2 Smlouvy.
Učastníci prohlašují, že k přijetí této Smlouvy přistoupili po vzájemném vážném, srozumitelném a určitém
projednání, a že její obsah odpovídá skutečnému stavu věci a je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, což
potvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.
Zákazník podpisem Smlouvy potvrzuje, že převzal OPDP, jako přílohu k této Smlouvě.

Přílohy:
1 Obchodní podmínky dodávky plynu

Datum uzavření smlouvy:
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V Plzni, dne 07.12.2012
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