SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
při realizaci projektu Skautská energie pro roky 2019 a 2020
Smluvní strany:
Občanům, s.r.o.
sídlo:
IČ: 06380964;
Bankovní spojení:
Zastoupená:
Kontaktní e-mail:
Kontaktní osoba:
dále jen „OBC“

Vídeňská 995/63, Štýřice, 639 00 Brno
DIČ: CZ06380964
2401434829/2010

Ing. Petr Částek, jednatel, David Otoupalík, jednatel
jiri.hofirek@terragroup.cz
Jiří Hofírek, provozní ředitel, tel: 703 143 495

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
Zastoupený:
Ing. Tomáš Slavík, ředitel
Kontaktní osoba:
Ing. Tomáš Slavík, tomas.slavik@skaut.cz
dále jen „Junák“
a
ARMEX ENERGY, a.s.
sídlo: Folknářská 1246/21, 405 02 Děčín
IČ: 272 66 14
DIČ: CZ 272 66 141
Bankovní spojení:
5060011660/5500
Zastoupený:
Hynkem Saganem, předsedou představenstva
Kontaktní e-mail:
Kontaktní osoba:
dále jen „dodavatel“

zdenek.mraz@armexenergy.cz
Zdeněk Mráz

uzavřely tuto smlouvu o spolupráci

(dále též jen "Smlouva")

Úvod, pojmy, zúčastněné osoby
1. Projekt „Skautská energie“ má za cíl nabídnout členům a příznivcům Junáka – českého skauta
možnost uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky 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 zemního plynu. OBC za účelem zprostředkování obchodu pořádá e-aukce,
výběrová řízení, sestavuje individuální nabídky pro zákazníky.
3. Zájmem Junáka – českého skauta je zajistit v rámci projektu Skautská energie:
a. snížení nákladů svých organizačních jednotek, které jsou jako pobočné spolky
právnickými osobami zřízenými podle stanov Junáka, zlevněním nákladů na energie,
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b. členský benefit – výhodnější podmínky pro odběr energií u členů a příznivců Junáka,
c. finanční podporu činnosti skautské organizace a jejích vybraných projektů.
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. Účastník projektu Skautská energie je právnická nebo fyzická osoba v postavení zákazník
kategorie domácnost nebo maloodběratel ve smyslu vyhlášky č. 349/2015 Sb. ve znění
pozdějších předpisů (plyn), které Junák umožní způsobem níže využít nabídku na uzavření
smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu s dodavatelem za cenových a dalších
podmínek uvedených v této Smlouvě (dále jen „účastník projektu“). Účastníkem projektu se
stává právnická či fyzická osoba vyplněním žádosti o zapojení do projektu Skautská energie
prostřednictvím příslušného formuláře Junáka a poskytnutím příslušných s tím souvisejících
plných mocí opatřených logem projektu Skautská energie. Junák si vyhrazuje právo vyřadit ve
výjimečných případech svým jednostranným rozhodnutím určitou osobu ze systému projektu
Skautská energie, přičemž o vyřazení je povinen neprodleně písemně, příp. e-mailem,
informovat dodavatele a OBC s tím, že tato informace bude obsahovat identifikaci vyřazené
osoby nejméně v rozsahu jméno, bydliště resp. sídlo, RČ a datum nar. resp. IČ; v takovém
případě je dodavatel zproštěn ohledně takové konkrétní vyřazené osoby svých závazků podle
této Smlouvy, a to ode dne obdržení informace shora. Toto nemá vliv na již uzavřené smlouvy
se zákazníky.

6. Dodavatel je právnická osoba, která je držitelem licence oprávněného obchodníka s elektřinou
a zemním plynem dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 8/2016 Sb. v
platném znění.

7. Tato trojstranná Smlouva navazuje na smlouvu o spolupráci na realizaci projektu Skautská
energie a smlouvu o zpracování osobních údajů, kterou mezi sebou uzavřeli OBC a Junák dne
1. 11. 2018 a v níž si OBC a Junák rámcově sjednali vzájemná práva a vzájemné povinnosti
v souvislosti s realizací tohoto projektu. Po uplynutí doby, na kterou je tato Smlouva sjednána,
nebo po jejím předčasném ukončení platí opět mezi OBC a Junákem pouze citovaná
dvoustranná smlouva. Povinnosti přímo dodavateli zakládá pouze tato trojstranná Smlouva,
jíž je dodavatel stranou.

Realizace projektu
8. OBC na základě výběrového řízení vybrala pro roky 2019 a 2020 dodavatele zemního plynu,
kterým je ARMEX ENERGY, a.s.
9. Dodavatel se zavazuje pravidelně vyplácet zálohu na provizi Junáku ve výši 25 Kč za každou 1
MWh předpokládané spotřeby za dobu do konce trvání smlouvy. Předpokládanou spotřebou
se rozumí údaj o předpokládané spotřebě, který bude uveden na smlouvě o sdružených
službách dodávky plynu uzavřené mezi účastníkem projektu a dodavatelem. Dodavatel se
zavazuje vyplatit provizi Junáku ve výši 25 Kč za každou 1 MWh skutečné spotřeby za každé
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odběrné místo. Vyúčtování skutečné spotřeby proběhne max. 1x ročně na základě vyúčtování
předložené dodavatelem. V rámci vyúčtování dojde k vrácení přeplatku obdržených na
zálohových platbách nebo naopak dodavatel vyplatí chybějící rozdíl.
10. Dodavatel se zavazuje pravidelně vyplácet zálohu na provizi OBC ve výši 25 Kč za každou 1
MWh předpokládané spotřeby za dobu do konce trvání smlouvy. Předpokládanou spotřebou
se rozumí údaj o předpokládané spotřebě, který bude uveden na smlouvě o sdružených
službách dodávky plynu uzavřené mezi účastníkem projektu a dodavatelem. Dodavatel se
zavazuje vyplatit provizi OBC ve výši 25 Kč za každou 1 MWh skutečné spotřeby za každé
odběrné místo. Vyúčtování skutečné spotřeby proběhne max. 1x ročně na základě vyúčtování
předložené dodavatelem. V rámci vyúčtování dojde do měsíce od obdržení vyúčtování
k vrácení přeplatku obdržených na zálohových platbách nebo naopak dodavatel vyplatí
chybějící rozdíl.
11. Nárok na provizi dle čl. 9 a 10 této Smlouvy vzniká po zahájení dodávek do odběrného místa.
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, které byly dodavateli zaslány v předchozím měsíci. Pokud dodavatel
nevznese námitky ve lhůtě 14 pracovních dnů od doručení přehledu, má se za to, že přehled
je správný. OBC se zavazuje zaplatit Junáku smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den,
kdy je OBC v prodlení se zasláním reportu Junáku. Zálohy na provize podle tohoto článku jsou
splatné na základě faktur, kterou zvlášť Junák a zvlášť OBC vystaví dodavateli ohledně
nerozporovaných obchodů po uplynutí lhůty pro námitky; splatnost faktur bude stanovena v
délce 14 dnů.
12. Dodavatel uhradí zálohy na provize a provize dle čl. 9 a 10 na základě zálohových faktur a
faktur, které OBC a Junák vystaví. Záloha na provizi a Provize dle čl. 9 a 10 této Smlouvy se
považuje za uhrazenou připsáním na bankovní účet OBC resp. Junáka.
13. Dodavatel se zavazuje umožnit každému účastníkovi projektu, aby s ním uzavřel smlouvu o
sdružených službách dodávky zemního plynu a to za ceny uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy
a to za následujících podmínek.
a. Dodavatel garantuje účastníkům projektu ceny, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této
Smlouvy, po celou dobu účinnosti této Smlouvy, tedy do 31.12.2020.
b. Dodavatel umožní účastníkům projektu bezplatné mimořádné vyúčtování odběru na
základě dodaného samoodečtu ze strany účastníka projektu.
c. Dodavatel se zavazuje, že jednotliví účastníci projektu nebudou hradit vyjma poplatků
a daní stanovených právním předpisem a vyjma poplatku 200 Kč za 2. upomínku a
vyjma sankce 2000 Kč za porušení závazku nemít po dobu od zahájení dodávek plynu
do doby řádného ukončení trvání smluvního závazku s Dodavatelem jiného
dodavatele plynu do sjednaného odběrného místa žádné zvláštní poplatky a platby v
souvislosti s uzavřením, řádným plněním a řádným ukončením smlouvy
s dodavatelem.
d. Smlouvy s jednotlivými účastníky projektu budou uzavřeny na dobu určitou, a to do
31. 12. 2020 bez možnosti automatického prodlužování.
e. V případě zrušení odběrného místa z důvodu převodu vlastnických práv k odběrnému
místu, změny nájemce, odstranění odběrného místa, demolice, zničení živelnou
pohromou, je účastník projektu oprávněn ukončit smluvní vztah s dodavatelem k
danému odběrnému místu nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení dodavateli o
zrušení odběrného místa, a to bez práva dodavatele na finanční kompenzaci.
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f.

V době účinnosti této Smlouvy se počet odběrných míst účastníků projektu podle této
Smlouvy může změnit, a to jak zrušením stávajících, tak zejména zařazením nových
odběrných míst do projektu Skautská energie. Dodavatel se zavazuje i pro tyto
případy umožnit podle podmínek stanovených touto Smlouvou účastníkovi projektu
uzavření (rozšíření) smlouvy o dodávce a umožnit neprodleně po oznámení o zřízení
nového odběrného místa zahájit dodávku sdružených služeb za jednotkové ceny a za
podmínek stanovených touto Smlouvou.
g. Dodavatel poskytne po skončení každého kalendářního roku, nejpozději do 31. 3. roku
následujícího OBC a Junáku na základě jejich požadavku soubor dat v elektronické
podobě, obsahující kompletní údaje o realizované zakázce, zejména seznam
odběrných míst s uvedením jejich identifikace a spotřeby v každém odběrném místě
realizované; to neplatí v případech, kdy zákazník odvolá svůj souhlas udělený
dodavateli s poskytnutím takovýchto údajů. V případě, že dodavatel data neposkytne
do 31. 3., a toto porušení smlouvy nenapraví ani do 15 dnů od doručení písemné výzvy
OBC nebo Junáka, zavazuje se dodavatel zaplatit Junáku smluvní pokutu ve výši 1.000
Kč za každý den prodlení.
h. Dodavatel si nebude nárokovat vůči účastníkovi projektu jakékoli sankce za
překročení či neodebrání předpokládaného množství odběru plynu. To se netýká
případů, kdy účastník projektu poruší povinnost po dobu účinnosti smlouvy o
sdružených službách dodávky zemního plynu, kterou s ním dodavatel uzavřel.
i. Dodavatel garantuje účastníkům projektu, že zachová veškeré podmínky včetně cen,
které jsou přílohou č. 1 a č. 2 této Smlouvy, nejen po dobu účinnosti této Smlouvy, ale
i v případě, že bude tato Smlouva ukončena předčasně, a to až do doby, na kterou
byla tato Smlouva původně uzavřena.
14. Vstoupí-li do projektu Skautská energie nová osoba, tedy účastník projektu ve smyslu této
Smlouvy, zajistí OBC na základě plné moci, kterou účastník projektu udělil Terra Group
Investment nebo Občanům, s.r.o., ukončení smlouvy o dodávkách plynu mezi touto osobou a
jejími dosavadními dodavateli a uzavření smlouvy mezi účastníkem projektu a dodavatelem v
co nejkratší lhůtě a tak, aby práva této osoby byla v maximální míře šetřena.

15. Junák se zavazuje zajistit tyto minimální odběry plynu účastníky projektu od dodavatele v
průběhu smluvního období podle této Smlouvy:
a. v případě maloodběru plynu: nejméně 3920 OM se souhrnným odběrem nejméně
66294 MWh ročního odběru.
b. Dodavatel se zavazuje poskytnout stejné podmínky celkem 6 422 zákazníkům se
souhrnným odběrem 109 655 MWh ročního odběru. V případě, že v průběhu trvání
projektu počet zákazníků překročí tato čísla, dodavatel stanoví pro nové zákazníky
novou cenu za komoditu.
16. Dodavatel není oprávněn po skončení Smlouvy dále zpracovávat osobní údaje účastníků
projektu, a to s výjimkou vypořádání závazků z této Smlouvy a z jednotlivých smluv o
sdružených službách dodávky zemního plynu, včetně jejich archivace a skartace dle interních
pravidel dodavatele, resp. plnění povinností uložených dodavateli zákonem. Dodavatel 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 účastníků projektu,
tj. zejména nesmí tyto údaje předávat třetí osobě a nesmí vůči účastníkům projektu činit
nabídky na uzavření jakéhokoli smluvního vztahu. Pro případ porušení této smluvní povinnosti
se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč za každý takový případ. Právo na náhradu škody
Junáka, zejména jeho právo na náhradu ušlého zisku, není jeho právem na smluvní pokutu
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dotčeno. Výjimku ze všech zákazů podle tohoto článku pak tvoří případ, kdy účastník projektu
(i) sám o své vůli naváže svůj vlastní smluvní vztah s dodavatelem bez prostřednictví Junáka a
OBC, anebo (ii) byl získán standardní akviziční činností dodavatele, která nebyla adresně
zaměřena na portfolio (databázi) zákazníků projektu Skautské energie nebo na část tohoto
portfolia (databáze).
17. Dodavatel není oprávněn po skončení této smlouvy nadále používat jakýmkoli způsobem
navenek logo a název projektu Skautská energie. Pokud tuto povinnost Dodavatel
prokazatelně úmyslně za účelem získání prospěchu poruší a nesjedná nápravu (např. odešle
dopisy zákazníkům, ve kterých vysvětlí, že již není účastníkem tohoto projektu) do 15 dní od
prokazatelného písemného upozornění (výzvy) poškozenou stranou, zavazuje se zaplatit
Junáku smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každé takové porušení.

18. Všechny tři strany se považují za správce osobních údajů. Všichni tři 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 a dodavateli za účelem
realizace projektu Skautská energie a jejich dalším vzájemným sdílením včetně dodavatelem
dodatečně shromážděných osobních údajů o realizované spotřebě a výši předepsaných záloh
tak, jak předvídá tato Smlouva ve výše uvedených ujednáních. Jakékoli jiné zpracování
osobních údajů účastníků projektu, než je předvídáno touto Smlouvou a vyžadováno
naplněním jejího účelu, činí strany této Smlouvy výlučně na svou vlastní odpovědnost;
ujednání článku 16 této Smlouvy o zákazu určitého zpracování pod sankcí smluvní pokuty tím
však není dotčeno. Junák je výlučně zodpovědný za transparentní poučení účastníků projektu
o zpracování jejich osobních údajů v rámci realizace projektu Skautská energie ve smyslu čl.
13 GDPR, přičemž OBC ani dodavatel nejsou povinni účastníka zvlášť poučovat o zpracování
osobních údajů, které získali a dále zpracovávají v rámci projektu Skautská energie, ve smyslu
čl. 14 GDPR; jsou však povinni poučit účastníka projektu ve standardní skladbě informací
v rozsahu, v jakém poučují subjekty osobních údajů v rámci své obchodní činnosti prováděné
mimo rámec projektu Skautská energie. Všechny tři strany se zavázaly, že nebudou jakýmkoli
způsobem omezovat účastníky projektu ve směřování žádostí a vyřizování stížností týkajících
se zpracování osobních údajů a výkonu práv subjektů údajů jejich přesměrováváním na ostatní
strany této Smlouvy; 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 účastníků projektu ve skladbě: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo,
adresa trvalého bydliště, kontakt telefonický a e-mailový, fakultativně (pokud účastník
projektu poskytne) rodné číslo, údaj o současném dodavateli energie a o odběrném místě a
výši spotřeby, dále požadovaný způsob úhrady, bankovní či jiné spojení a preferovaná výše
záloh.

Závěrečná ustanovení
19. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem, kdy je podepsána poslední ze smluvních
stran uvedených v záhlaví této Smlouvy.

20. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, ode dne účinnosti této Smlouvy a to do 31. 12. 2020.
Smluvním obdobím se v této Smlouvě rozumí doba ode dne účinnosti této Smlouvy a to do
31. 12. 2020.
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21. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1, která stanovuje ceny a platby za dodávku plynu
a případných s tím spojených služeb účastníkům projektu ve smyslu této Smlouvy a Příloha č.
2, kterou jsou vzory smluv o sdružených službách dodávky plynu se zákazníky projektu
Skautská energie, které hodlá Dodavatel na základě této smlouvy uzavírat.
22. Dodavatel se zavazuje zaplatit Junáku
a. smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč v případě, že neumožní účastníku projektu, který požádá
o uzavření smlouvy o dodávce anebo plynu ve smyslu této Smlouvy, takovou smlouvu
uzavřít, nebo v případě, že již uzavřenou smlouvu s účastníkem projektu předčasně ukončí,
a toto porušení smlouvy nenapraví ani do 30 dnů od doručení písemné výzvy OBC nebo
Junáka, přičemž smluvní pokuta se sjednává za každý jednotlivý případ; to se netýká
případů, kdy je dodavatel podle právních předpisů nebo dle smluvních podmínek oprávněn
smlouvu předčasně ukončit (např. při neplacení, neumožnění odečtu, neoprávněném
zásahu do měřícího zařízení apod.) či tuto ukončí z důvodu, že neproběhne změna
dodavatele na OTE a.s. (např. z důvodu, že nebyl řádně ukončen předchozí smluvní vztah),
kdy ve všech těchto případech povinnost dodavatele k úhradě smluvní pokuty nevzniká;
b. smluvní pokutu ve výši Kč 2.000 Kč, v případě, že se při uzavření smlouvy s účastníkem
projektu o dodávce plynu nebo za trvání smluvního vztahu s účastníkem projektu odchýlí
v neprospěch účastníka projektu od podmínek stanovených touto Smlouvou a toto
porušení smlouvy nenapraví ani do 30 dnů od doručení písemné výzvy OBC nebo Junáka,
a to za každý jednotlivý případ;
c. smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den, po který bude trvat prodlení
dodavatele se zaplacením jakéhokoliv peněžitého závazku vůči Junáku podle této Smlouvy;
23. Dodavatel se zavazuje zaplatit OBC smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý
den, po který bude trvat prodlení dodavatele se zaplacením jakéhokoliv peněžitého závazku
vůči OBC podle této Smlouvy.
24. Tuto Smlouvu nelze jednostranně vypovědět kromě případu uvedeného v čl. 25 této Smlouvy.
Tím není dotčeno právo smluvních stran na odstoupení od této Smlouvy dle podmínek
stanovených zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

25.

V případě, že proti dodavateli bude zahájeno insolvenční řízení, má Junák právo vypovědět
tuto Smlouvu bez výpovědní doby, tedy výpověď je účinná doručením výpovědi zbylým
stranám. V případě ukončení této Smlouvy nejsou dotčeny jednotlivé nároky, které již na
základě této Smlouvy smluvním stranám vznikly.

26.

V případě, že proti Junáku bude zahájeno insolvenční řízení, má dodavatel právo vypovědět
tuto Smlouvu bez výpovědní doby, tedy výpověď je účinná doručením výpovědi zbylým
stranám. V případě ukončení této Smlouvy nejsou dotčeny jednotlivé nároky, které již na
základě této Smlouvy smluvním stranám vznikly.

27.V případě ukončení této Smlouvy nejsou nijak dotčeny smlouvy uzavřené na základě této
Smlouvy mezi dodavatelem a účastníky projektu. Ty platí i nadále za sjednaných podmínek vč.
cenových, a to do doby, na kterou byly jednotlivé smlouvy uzavřeny.
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28. V případě skončení této Smlouvy je dodavatel povinen poskytnout Junáku a OBC soubor dat
v elektronické podobě, obsahující kompletní údaje o realizované zakázce, zejména seznam
odběrných míst s uvedením jejich identifikace a spotřeby v každém odběrném místě
realizované, a to do 21 kalendářních dní od skončení této Smlouvy to neplatí v případech, kdy
zákazník odvolá svůj souhlas udělený dodavateli s poskytnutím takovýchto údajů. Pro případ,
že tuto povinnost dodavatel poruší, a toto porušení smlouvy nenapraví ani do 30 dnů od
doručení písemné výzvy OBC nebo Junáka, je povinen zaplatit dodavatel Junáku smluvní
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

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

30. Tato Smlouva se podepisuje ve třech vyhotoveních, z nichž všechna mají platnost originálu a
každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

31. 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.

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

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

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

V Brně dne

V Praze dne

Za OBC

Za Junák

V Děčíně dne

Za dodavatele

Ing. Petr Částek, jednatel
David Otoupalík, jednatel

Ing. Tomáš Slavík, ředitel
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Hynek Sagan, předseda představenstva

Příloha č. 1 – ceníky pro roky 2019 a 2020

Příloha č. 2 - vzory smluv o sdružených
službách dodávky plynu se zákazníky
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