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SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 
Na realizaci projektu Skautská energie 

 
Smluvní strany:   
 
Občanům, s.r.o. 
sídlo:   Vídeňská 995/63, Štýřice, 639 00 Brno  
IČ: 06380964;     DIČ: CZ06380964 
Bankovní spojení: 2401434829/2010 
Obchodní rejstřík:  Městský soud Praha, B 18501 
Zastoupená:  Ing. Petr Částek, jednatel, David Otoupalík, jednatel 
Kontaktní e-mail: jiri.hofirek@terragroup.cz 
Kontaktní osoba: Jiří Hofírek, provozní ředitel, tel: 703 143 495 
dále jen „OBC“   
 
a  
 
 
Junák - český skaut, Tiskové a distribuční centrum, z. s. 
sídlo:    Senovážné nám. 977/24, 110 00 Praha 1 
IČO:  649 349 26             DIČ: CZ64934926 
Bankovní spojení:  2100256379/2010 
Jednající/zastoupený:    Ing. Tomáš Slavík, ředitel 
dále jen „Junák“ 

 
uzavřely tuto 

smlouvu o spolupráci 
 

 

Úvod, pojmy, zapojené subjekty 
 

1. Projekt „Skautská energie“ má za cíl nabídnout členům a příznivcům Junáka – českého skauta 
možnost uzavřít smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny a zemního plynu za výhodnějších 
podmínek, než jsou dostupné na běžném trhu. 

 
2. OBC je právnická osoba, která se zabývá zprostředkováním obchodu mezi zákazníkem a 

dodavatelem elektrické energie/zemního plynu. OBC je součástí holdingu TG Community 
Holding a.s., který prostřednictvím svých firem za účelem zprostředkování obchodu pořádá e-
aukce, výběrová řízení, sestavuje individuální nabídky pro klienty. 

 
3. Junák – český skaut, z. s. je dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek ve smyslu zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, 
náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Zájmem Junáka – 
českého skauta je zajistit v rámci projektu Skautská energie: 

a. snížení nákladů svých organizačních jednotek zlevněním nákladů na energie, 
b. členský benefit – výhodnější podmínky pro odběr energií u členů a příznivců 

organizace, 
c. finanční podporu činnosti skautské organizace a jejích vybraných projektů. 
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4. Junák - český skaut, Tiskové a distribuční centrum, z. s. je jako organizační jednotka organizace 
Junák – český skaut, z. s. založená za účelem plnit úkoly, které podporují činnost běžných 
organizačních jednotek, ale přesahují jejich možnosti. Je realizátorem projektu Skautská 
energie na straně Junák – český skaut, z. s., vede též komunikaci o projektu ke stávajícím i 
potenciálním zákazníkům.  

 
5. Zákazník je právnická nebo fyzická osoba, které Junák umožní využít nabídku na uzavření 

smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny/zemního plynu s dodavatelem v rámci projektu 
Skautská energie. Zákazníkem se stává právnická či fyzická osoba vyplněním žádosti o zapojení 
do projektu Skautská energie prostřednictvím příslušného formuláře a poskytnutím 
příslušných s tím souvisejících plných mocí opatřených logem projektu Skautská energie. Junák 
si vyhrazuje právo vyřadit ve výjimečných případech určitého zákazníka ze systému projektu 
Skautská energie.  
 

6. Dodavatel je právnická osoba, která je držitelem licence oprávněného obchodníka s elektřinou 
a zemním plynem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a souvisejících 
prováděcích předpisů. 

 
7. Nabídka je návrh smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny a / nebo zemního plynu mezi 

zákazníkem a dodavatelem včetně ceníku a smluvních podmínek. 

 

Realizace projektu 

 

8. OBC se zavazuje zajistit na základě pokynu Junáka, prostřednictvím e-aukce (výběrového 
řízení) pro zákazníka projektu Skautská energie individuální nabídku od dodavatele elektřiny a 
zemního plynu. Junák tento pokyn nedá dříve než 1 rok od poslední e-aukce s výjimkou případů 
v této smlouvě níže uvedených. OBC se zavazuje Junáku předložit ke schválení seznam třetích 
osob určených k oslovení (tj. potenciálních dodavatelů), následně předložit jejich kompletní 
nabídky a výslednou doporučenou nabídku předložit Junáku ke schválení. V mimořádných 
případech (např. v případě návrhu na zahájení insolvenčního řízení dodavatele nebo 
probíhajícího insolvenčního řízení dodavatele) provede OBC na základě pokynů Junáka e-aukci 
i v době kratší než 1 rok od poslední e-aukce.  
 

9. OBC zajistí, aby nabídka předložená dodavatelem obsahovala parametry, které OBC předem 
dohodne s Junákem. Zejména pak musí nabídka splňovat následující parametry: 

a. Zákazníci mohou k nabídce přistupovat kdykoli v průběhu roku se zachováním stejných 
cenových i ostatních podmínek určených v nabídce.  

b. Případné závazky, které přistoupením k nabídce zákazníkem zákazníkovi vzniknou, 
musí být uvedeny v soulad se závazky všech ostatních zákazníků tak, aby bylo možné 
vypovědět všechny smlouvy s dodavatelem k jednomu datu (zpravidla k 31.12.). 
Závazek zákazníka na základě smlouvy s dodavatelem může trvat nejdéle do doby, 
dokdy je účinná smlouva o spolupráci při realizaci projektu Skautská energie uzavřená 
mezi Junákem, OBC a dodavatelem. 

c. Částku v Kč, kterou vyplatí dodavatel OBC jako část odměny za zprostředkování za 
každou megawatthodinu energií odebranou všemi zákazníky.  

d. Částku v Kč, kterou vyplatí dodavatel Junáku jako část odměny za zprostředkování za 
každou megawatthodinu energií odebranou všemi zákazníky. 
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e. Bezplatné umožnění mimořádného vyúčtování odběru na základě dodaného 
samoodečtu ze strany zákazníka.  
 
 

10. Při hodnocení a výběru nabídek k doporučení zohlední OBC s Junákem předem domluvená 
kritéria, zejména pak cenu za jednotku energie, cenu paušálního měsíčního poplatku, případné 
sankční poplatky a další významné body smluvních podmínek.  
 

11. V případě neschválení nabídky Junákem zajistí OBC nové výběrové řízení, e-aukci či úpravu 
předložené nabídky s konkrétním dodavatelem, a to nejpozději do 15 kalendářních dní od 
odmítnutí nabídky Junákem.  

 
12. Schválení či odmítnutí vybrané nabídky bude Junákem vždy učiněno písemně. Tento souhlas 

uděluje Junák vždy na schválené období a potvrzuje jím, že souhlasí s výsledky výběrového 
řízení, resp. s doporučením výběru nabídky. 
 

13. Zákazník uděluje plnou moc OBC pro úkony spojené s procesem optimalizace v oblasti dodávek 
elektrické energie/zemního plynu podle ust. § 441 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „plná moc“).  
 

14. OBC na základě plné moci zajistí ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem a uzavření 
smlouvy mezi novým dodavatelem a zákazníkem. OBC je oprávněna převést zákazníky pouze 
k dodavateli (tzn. zajistit uzavření smlouvy zákazníka s dodavatelem), jehož nabídka byla dle 
této smlouvy na dané období Junákem řádně schválena. Zákazník může plnou moc omezit 
pouze na určité odběrné místo. Pokud zákazník omezí plnou moc pouze na určité odběrné 
místo, které zákazník specifikuje předáním podkladů OBC (vyúčtování a smlouvy o dodávce 
elektrické energie), pak je OBC oprávněna převést pouze toto konkrétní zákazníkovo odběrné 
místo.  
 

15. OBC se zavazuje zahájit převod či přepis odběrného místa, je-li potřeba (tj. komunikaci se 
zákazníkem, která povede k získání potřebných podkladů, případně učiní rovnou výpověď u 
stávajícího dodavatele – i v tomto případě je třeba zákazníka v daném termínu informovat o 
aktuálním a následném procesu) bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do 10 kalendářních 
dní od obdržení plné moci od zákazníka. OBC se dále zavazuje zajišťovat převody zákazníků 
k schválenému dodavateli vždy tak, aby převod byl učiněn nejpozději do 1 měsíce od obdržení 
plné moci od zákazníka. V případě, že OBC neobdrží do 21 dní od podání elektronické přihlášky 
i správně vyplněnou plnou moc, je povinna se zákazníkem navázat bezodkladně kontakt a 
vyzvat ho k nápravě. Všechny zákazníky je OBC povinno bezodkladně informovat o termínu 
převodu v případě úspěšné akceptace výpovědi dodavatelem i v případě převodu u zákazníků 
se smlouvou na dobu určitou. Veškerá komunikace bude vedena tak, aby zákazník mohl 
jednoznačně identifikovat odběrné místo. V případě, že výpověď nebude stávajícím 
dodavatelem zákazníka akceptována, je OBC povinno bezodkladně zajistit nápravu a řešení 
situace. V případě nečinnosti a prodlení s komunikací či převodem samotným Junák písemně 
nebo e-mailem vyzve OBC s reklamací služeb a žádostí o urychlené dořešení. V případě, že OBC 
bez zbytečného odkladu a nejpozději pak do 10 kalendářních dní od doručení reklamace tuto 
reklamaci nevyřeší, se OBC zavazuje uhradit Junáku smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý 
oprávněně reklamovaný a prokázaný případ tohoto porušení. Uhrazením smluvní pokuty se 
OBC nezbavuje povinnosti bez zbytečného odkladu provést převod zákazníka k novému 
dodavateli.   
 

16. V případě nutnosti urgentního převodu odběrného místa, kdy zákazník požaduje převést 
odběrné místo rychleji, než ve lhůtách, které jsou uvedené v čl. 15 této smlouvy, Junák ověří u 



4/8 
 

OBC, zda u konkrétního odběrného místa je OBC schopna v potřebném termínu urgentní 
převod zajistit. Pakliže OBC rychlý převod odsouhlasí, pak OBC odpovídá za včasné převedení 
odběrného místa. 
 

17. OBC odpovídá zákazníkům za škodu, kterou způsobí nedodržením výše uvedených termínů pro 
přepis odběrného místa. 
 

18. OBC se zavazuje kontrolovat, zda zálohy hrazené zákazníkem dodavateli jsou přiměřené 
vzhledem k dosavadním spotřebám. V případě, že dodavatel nastaví zálohy v nepřiměřené 
výši, zajistí OBC v případě vyzvání zákazníkem nápravu.  

 
19. OBC zajistí opakovaně vždy v roce, kdy končí stávající smlouva s dodavatelem, výběrové řízení 

takovým způsobem, aby vítězný dodavatel byl znám nejpozději do 15.9 příslušného roku. 
V případě, že vítězným dodavatelem nebude dodavatel skautské energie stávající, zajistí OBC 
do konce září daného roku výpověď (v zákonné lhůtě 3 měsíce) všech smluv uzavřených mezi 
dodavatelem a zákazníkem a jejich převod k novému vítěznému dodavateli k 1.1. následujícího 
roku. 
 

20. OBC bude zajišťovat pro zákazníky informační servis ohledně procesu změny dodavatele a 
náležitostí s tím souvisejících. Zajistí zejména: 

a. Podporu zákazníkům (telefonicky a e-mailem) ohledně efektivního vypovězení 
stávajících smluv a převodu k novému dodavateli, resp. přepisu na nového majitele. 

b. Informace zákazníkům a potenciálním zákazníkům ohledně podmínek a nastavení 
smluv s dodavatelem. 

c. Případnou podporu při reklamacích služeb a vyúčtování u dodavatele.  
 
OBC se zavazuje reagovat a zahájit komunikaci se zákazníkem nejpozději do 1 týdne od 
obdržení podnětu/žádosti/dotazu. V případě nečinnosti vyzve Junák OBC reklamací a žádostí o 
urychlené řešení reklamované skutečnosti. Pro případ prodlení při zajišťování informačního 
servisu dle tohoto bodu smlouvy i o více než 7 kalendářních dní po této písemně či e-mailem 
reklamované skutečnosti se zavazuje OBC uhradit Junáku smluvní pokutu ve výši 500 Kč za 
každý oprávněně reklamovaný případ. 
 
OBC bude poskytovat informační servis prostřednictvím následujících komunikačních kanálů: 

• Korespondenční adresa: Občanům, s.r.o., Vídeňská 63, 639 00 Brno 

• E-mail: skautska.energie@terragroup.cz 

• Telefon: 511 141 653, když tato telefonní linka bude minimálně dostupná ve všední 
dny od 9 hod do 16 hod   
 

 
21. OBC zašle Junáku a dodavateli vždy 1x měsíčně, nejpozději do 15. dne příslušného měsíce, 

provizní report, to jest přehled, v němž budou uvedena všechna odběrná místa a jejich 
předpokládaná spotřeba, do kterých byly zahájeny dodávky v předcházejícím měsíci (vzor 
provizního reportu je přílohou č. 1 této Smlouvy). OBC se zavazuje zaplatit Junáku smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, kdy je OBC v prodlení se zasláním reportu Junáku více 
než 5 pracovních dní po vyzvání ze strany Junáka.   
 

22. OBC se zavazuje každý rok provést na základě dat o skutečných spotřebách v minulém období 
od dodavatele aktualizaci spotřeb jednotlivých odběrných míst tak, aby předpokládané 
spotřeby pro následující období co nejvíce odpovídaly spotřebám minulého období. 
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Náklady pro zajištění služeb 

 
23. Junák a OBC se dohodli, že od 1. 11. 2018 do doby, než se Junák a OBC dohodnou jinak, 

minimálně však do 31. 12. 2020, je odměna OBC pro zajištění veškerých služeb poskytovaných 
Junáku na základě této smlouvy následující: 

 
25 Kč/MWh předpokládané spotřeby (u elektřiny) resp. skutečné spotřeby (u plynu) 
připojených odběrných míst 
 

24. Odměnu dle čl. 23 této smlouvy hradí OBC dodavatel, a to v rámci provize, kterou dodavatel 
OBC hradí podle Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu Skautská energie uzavřené mezi 
Junákem, OBC a dodavatelem. Junák nijak neodpovídá ani neručí OBC v případě, že dodavatel 
odměnu dle č. 23 této smlouvy OBC neuhradí. OBC bere na vědomí, že pokud tuto odměnu 
neuhradí dodavatel dobrovolně, OBC je může vymáhat pouze po dodavateli, nikoliv po Junáku.  

 
25. Smluvní strany se dohodly na tom, že OBC do 10. 8. 2020 předloží Junáku evidenci nově 

připojovaných míst (tj. nejde o odběrná místa převáděná od Centropolu k 1. 1. 2019) 
v jednotlivých měsících za období leden 2019 – červenec 2020. Pakliže bude měsíční průměr 
(tzv. rozhodný průměr) připojovaných míst 350 a méně, pak smluvní strany sjednávají tzv. 
korekční provizi. Korekční provizi vyplatí jednorázově OBC Junáku na základě faktury, kterou 
vystaví Junák. V případě naplnění podmínky rozhodného průměru ve výši 350 nebo nižší, 
předloží OBC Junáku do konce ledna 2021 vyúčtování informující o kompletní provizi přijaté 
(resp. odpovídající nároku na ní, pakliže ještě nebyla kompletně přijata) od dodavatelů za celou 
dobu trvání této smlouvy. Junák následně vystaví OBC fakturu odpovídající 25% této částky 
s tím, že faktura bude splatná do 30 dní od odeslání faktury OBC. 

 

26. Junák zajišťuje komunikaci o projektu Skautská energie mezi členy organizace Junák – český 
skaut z. s. a potenciálními zákazníky.  
 

27. Junák zajistí technické řešení příjmu přihlášek a generování plných mocí zákazníků pro OBC.  
 

28. Junák se nezavazuje k tomu, že určitý počet zákazníků nabídku přijme a uzavře smlouvu 
s dodavatelem. 

 
 
 

Ukončení smlouvy 
 

29. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.   
 

30. Obě strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranně písemně 
vypovědět bez udání důvodu, a to pouze k datu, ke kterému končí doba, na kterou byla 
uzavřena Smlouva o spolupráci při realizaci projektu Skautská energie uzavřená mezi Junákem, 
OBC a dodavatelem s tím, že  výpověď musí být doručena druhé straně nejpozději 6 měsíců 
před uplynutím doby, na kterou byla uzavřena Smlouva o spolupráci při realizaci projektu 
Skautská energie uzavřená mezi Junákem, OBC a dodavatelem. Má se za to, že výpověď byla 
doručena třetí den po odeslání doporučenou poštou.  
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31. V případě závažného porušení podmínek této smlouvy (zejm. čl. 8, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 
37, 38, 39, 40, 41, 42 této smlouvy), kterým se rozumí zejména opakované či dlouhodobé (delší 
než 20 dní) prodlení s plněním povinností dle této smlouvy či taková nečinnost jedné ze 
smluvních stran, je druhá smluvní strana oprávněna smlouvu písemně vypovědět bez 
výpovědní doby. Výpověď je účinná doručením druhé straně. 
 

32. V případě, že je proti OBC zahájeno insolvenční řízení: 
a) je Junák oprávněn smlouvu písemně vypovědět bez výpovědní doby. Výpověď je účinná 

doručením druhé straně; 
b) se OBC zavazuje do 15 kalendářních dní od zahájení insolvenčního řízení předložit Junáku 

provizní report dle čl. 21 této smlouvy za poslední období a dále přehled odměn, na které 
OBC vznikl nárok za poslední (i nedokončené) rozhodné období dle čl. 25 této Smlouvy.   

 
33. V případě ukončení této smlouvy nejsou nijak dotčeny smlouvy uzavřené na základě této 

smlouvy mezi dodavatelem a zákazníky. Ty platí i nadále za domluvených podmínek vč. 
cenových. 
 

34. V případě ukončení této smlouvy je OBC povinno do 15 kalendářních dní od ukončení smlouvy 
z jakéhokoliv důvodu předložit provizní report dle čl. 25 této smlouvy za poslední období a dále 
přehled odměn, na které OBC vznikl nárok za poslední (i nedokončené) rozhodné období dle 
čl. 23 této Smlouvy.  OBC se zavazuje uhradit Junáku smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
den prodlení se splněním této povinnosti.  OBC se zavazuje zajistit na pokyn Junáka a v souladu 
s tímto pokynem (především v uložené lhůtě), prostřednictvím e-aukce (výběrového řízení) 
pro zákazníka projektu Skautská energie individuální nabídku od dodavatele elektřiny a 
zemního plynu, a to dle podmínek sjednaných v této smlouvě. OBC se zavazuje uhradit Junáku 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti více než 5 
pracovních dní po vyzvání ze strany Junáka. 

 
 

35. OBC není oprávněno po skončení této smlouvy dále zpracovávat osobní údaje zákazníků 
projektu, a to s výjimkou vypořádání závazků z této smlouvy a z návazné trojstranné smlouvy 
uzavřené za účelem realizace projektu Skautská energie s dodavatelem. OBC nesmí jakýmkoli 
způsobem ani za trvání této smlouvy, ani po jejím skončení vytěžovat pro své obchodní účely 
nebo obchodní účely jiných osob kontakty a osobní údaje zákazníků projektu, tj. zejména nesmí 
tyto údaje předávat třetí osobě a nesmí zasílat zákazníkům projektu obchodní sdělení ani činit 
jim nabídky na uzavření jakéhokoli smluvního vztahu. OBC se zavazuje zaplatit Junáku smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč pro každý případ porušení této smluvní povinnosti. Právo na 
náhradu škody Junáka, zejména jeho právo na náhradu ušlého zisku, není jeho právem na 
smluvní pokutu dotčeno. Výjimku ze zákazu zpracovávat osobní údaje po skončení této 
smlouvy tvoří pouze prokazatelné udělení souhlasu ze strany zákazníka projektu, aby OBC 
vykonávalo nadále zmocnění i po skončení této smlouvy mezi OBC a Junákem. Výjimku ze 
všech zákazů podle tohoto článku pak tvoří případ, kdy někdejší zákazník projektu sám o své 
vůli naváže svůj vlastní smluvní vztah s OBC.  

 
36. Obě strany se považují za správce osobních údajů. Samostatně odpovídají za stanovení cíle a 

prostředků zpracování osobních údajů ve vztahu k svým rolím v rámci realizace projektu 
Skautská energie, dále ve vztahu k vyřizování žádostí subjektů osobních údajů a za nastavení 
adekvátních organizačně – technických opatření na ochranu osobních údajů. Tato Smlouva 
kromě jiného upravuje práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se shromažďováním 
osobních údajů Junákem a jejich předáváním OBC za účelem realizace projektu Skautská 
energie a jejich dalším vzájemným sdílením včetně dodavatelem dodatečně shromážděných 
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osobních údajů o realizované spotřebě a výši předepsaných záloh tak, jak předvídá tato 
Smlouva ve výše uvedených ujednáních a návazná smlouva uzavřená mezi stranami této 
Smlouvy a dodavatelem. Jakékoli jiné zpracování osobních údajů zákazníků projektu, než je 
předvídáno touto smlouvou a vyžadováno naplněním jejího účelu, činí strany této smlouvy 
výlučně na svou vlastní odpovědnost; ujednání článku 38 této Smlouvy o zákazu určitého 
zpracování pod sankcí smluvní pokuty tím však není dotčeno. Junák je výlučně zodpovědný za 
transparentní poučení zákazníků projektu o zpracování jejich osobních údajů v rámci realizace 
projektu Skautská energie ve smyslu čl. 13 GDPR, přičemž OBC ani dodavatel nejsou povinni 
zákazníka zvlášť poučovat o zpracování osobních údajů, které získali a dále zpracovávají v rámci 
projektu Skautská energie, ve smyslu čl. 14 GDPR; OBC je však povinno poučit zákazníka 
projektu ve standardní skladbě informací v rozsahu, v jakém poučuje subjekty osobních údajů 
v rámci své obchodní činnosti prováděné mimo rámec projektu Skautská energie. Obě strany 
se zavázaly, že nebudou jakýmkoli způsobem omezovat zákazníky projektu ve směřování 
žádostí a vyřizování stížností týkajících se zpracování osobních údajů a výkonu práv subjektů 
údajů jejich přesměrováváním na druhou smluvní stranu; naopak sami jim vyhoví, resp. 
projednají stížnosti v rozsahu, v jakém tak mohou objektivně učinit. V rámci realizace této 
smlouvy Junák shromažďuje a předává OBC osobní údaje zákazníků projektu ve skladbě: 
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, kontakt telefonický a 
e-mailový, fakultativně (pokud zákazník projektu poskytne) údaj o současném dodavateli 
energie a o odběrném místě a výši spotřeby, dále požadovaný způsob úhrady, bankovní či jiné 
spojení a preferovaná výše záloh. 
 

37. OBC též není oprávněno po skončení této smlouvy nadále používat jakýmkoli způsobem 
navenek logo a název projektu Skautská energie. Pokud tuto povinnost OBC poruší, zavazuje 
zaplatit Junáku smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každé takové porušení. 
 

38. V případě ukončení smlouvy je OBC povinno zdržet se nakládání s plnými mocemi nabytými 
v rámci projektu Skautská energie od zákazníků (zejména tedy vykonávání uděleného 
zmocnění). V případě porušení této povinnosti zdržet se jednání je OBC povinno zaplatit 
Junáku smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý prokázaný případ takového porušení 
jednotlivé plné moci a to i opakovaně. Výjimkou jsou pouze takové plné moci, u kterých OBC 
doloží prokazatelné udělení souhlasu ze strany zákazníka vykonávat zmocnění ze strany OBC i 
po skončení této smlouvy mezi OBC a Junákem. 

 

39. V případě ukončení této smlouvy je OBC na pokyn Junáka povinno převést všechna odběrná 
místa v rámci skautské energie na dodavatele, kterého Junák k 1. 1. následujícího roku vybere. 
V případě porušení této povinnosti se OBC zavazuje zaplatit Junáku smluvní pokutu ve výši 
2.000 Kč za každé nepřevedené odběrné místo. V takovém případě náleží OBC odměna dle ust. 
čl. 23 této smlouvy. 
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Závěrečná ustanovení 
 

40. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem, kdy je podepsána oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž platí datum pozdějšího podpisu.  
 

41. Všechny spory budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou.  Nedojde-li k 
dohodě, obrátí se strany na soudní orgány České republiky. 
 

42. Tato smlouva se podepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž obě mají platnost originálu a každá 
ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.  
 

43. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli, s jejím obsahem 
souhlasí, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.  
 

44. Smluvní strany se zavazují spolupracovat a vzájemně si předávat informace bez zbytečných 
zdržení tak, aby docházelo k efektivnímu naplňování cílů projektu podle této smlouvy.  
 

45. OBC není oprávněno po skončení smlouvy dále nakládat s osobními údaji zákazníků a je 
povinna tyto údaje bez zbytečného odkladu, po vypořádání závazků vyplývajících z této 
smlouvy, zničit.  
 

46. Úhrada jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nemá vliv na povinnost k náhradě škody 
v plné výši. 
 

47. Doručování mezi stranami probíhá na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud nebyla 
stranami sdělena jiná doručovací adresa. 

 
 
V Brně dne   1. 11. 2018                                           V Praze dne 1. 11. 2018 

 

 

 

 

Za OBC        Za Junák 


