PODMÍNKY DOPLŇKOVÉ SLUŽBY Depozit
vydané držitelem licence pro obchod s plynem a elektřinou: innogy Energie, s.r.o.,
Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10 – Strašnice, IČ: 49903209, DIČ: CZ49903209,
zápis v obchodním rejstříku: MěS v Praze, sp. zn.: C 220583 (dále jen „innogy”)

Čl. 1. Úvodní ustanovení
1.1. T yto Podmínky doplňkové služby Depozit (dále jen „Podmínky“)
podrobněji upravují smluvní vztahy vznikající na základě
zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších
předpisů, při dodávce plynu a/nebo elektřiny (dále též „komodita“)
mezi innogy a zákazníkem, který s innogy sjednal doplňkovou
službu Depozit (dále jen „Zákazník“).
1.2. P
 odmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o sdružených službách
dodávky komodity uzavřené mezi innogy a Zákazníkem (dále
jen „Smlouva“), a to po dobu poskytování doplňkové služby
Depozit. Ustanovení Podmínek mají přednost před ustanoveními
Obchodních podmínek sdružených služeb dodávky komodity
platných pro Smlouvu Zákazníka (dále jen „OP“), pokud by byly
s nimi v rozporu.
Čl. 2. Účel a předmět doplňkové služby Depozit
2.1. Ú
 čelem a předmětem doplňkové služby Depozit je zajištění
platebních závazků dle Smlouvy ze strany Zákazníka poskytnutím
jistoty ve formě složení úročené peněžité částky v případech,
kdy je plnění Smlouvy ze strany innogy (dodávka komodity)
spojeno se zvýšeným kreditním rizikem.
2.2. Identifikaci a vyhodnocení míry kreditního rizika Zákazníka provádí
výlučně innogy svým interně stanoveným postupem.
2.3. D
 oplňková služba Depozit se primárně sjednává ke Smlouvě
o sdružených službách dodávky komodity
– s předem nepředvídatelným či obtížně stanovitelným objemem
odebírané komodity,
– se Zákazníkem, jehož sídlo, resp. bydliště leží mimo území EU
a země Evropského sdružení volného obchodu,
– opakovaně uzavírané se Zákazníkem nebo jeho právním
nástupcem, který v rámci dřívějšího smluvního vztahu s innogy
opakovaně neplnil své peněžité závazky řádně a/nebo včas
(přičemž může jít o smlouvy na různé komodity a nemusí
se jednat o smluvní vztah bezprostředně předcházející),
– se Zákazníkem v likvidaci, v konkursu, reorganizaci, oddlužení,
či jinak obdobně rizikovým.
2.4. Z ákazník uzavírající Smlouvu předvídanou v čl. 2.3. je povinen
jistotu poskytnout ve formě, výši a za podmínek sjednaných
ve Smlouvě a těchto Podmínkách. Řádné poskytnutí nebo doplnění
jistoty v souladu se Smlouvou a těmito Podmínkami je odkládací
podmínkou vůči povinnosti innogy dodat Zákazníkovi komoditu
dle Smlouvy. V případě neposkytnutí nebo nedoplnění jistoty
dle těchto Podmínek nebo v případě odstoupení od Dohody
o sjednání doplňkové služby Depozit uzavřené distančním
způsobem nebo mimo prostor obvyklý k podnikání innogy
dle občanského zákoníku ze strany zákazníka, je innogy oprávněna
odstoupit od Smlouvy, a to způsobem uvedeným v OP.
Čl. 3. Forma a výše jistoty
3.1. J istota se sjednává výhradně ve formě složení peněžité částky
na účet innogy určený k platbám dle Smlouvy a oznámený
Zákazníkovi, v zákonné měně ČR, ve výši odpovídající 25 %
z předpokládané celkové ceny za dodávku komodity za řádné
zúčtovací období (včetně ceny za distribuci i ceny ostatních

regulovaných služeb, daní a poplatků), není-li dohodnuta
v konkrétním případě se Zákazníkem částka vyšší. Konkrétní
výši částky v penězích odpovídající procentnímu vyjádření
dle předchozí věty stanoví innogy podle principů platných
pro výpočet záloh dle OP a oznámí ji spolu s termínem splatnosti
Zákazníkovi, příp. tyto údaje uvede ve Smlouvě.
3.2. S lužba Depozit je sjednána na dobu 18 měsíců ode dne připsání
jistoty na účet innogy nebo do konce smluvního vztahu, podle
toho, která skutečnost nastane dříve.
3.3. S ložení jistoty nenahrazuje povinnost Zákazníka hradit zálohy
a platby v souladu se Smlouvou. V případě vzniku neoprávněného
odběru na straně Zákazníka způsobeného opakovaným neplněním
smluvených platebních povinností nemá složená jistota vliv
na právo innogy požadovat odpojení Zákazníka pro neplacení.
Jistotu dle těchto Podmínek nelze nahradit žádnou z ostatních
forem jistoty upravených v občanském zákoníku.
Čl. 4. Nakládání s jistotou
4.1. J istota je po celou dobu jejího složení Zákazníkem uložena na účtu
innogy a z její strany úročena. Úrok je stanoven v Dohodě
o sjednání doplňkové služby Depozit. Úrok je počítán pouze
z částky skutečně složené na účet innogy a je Zákazníkovi
připisován jedenkrát ročně a/nebo při vrácení jistoty ke dni
vystavení vyúčtování.
4.2. V
 případě, že Zákazník hradí své závazky podle Smlouvy řádně
a včas po celou dobu, na kterou byla jistota sjednána, nebo
dojde-li k ukončení Smlouvy a innogy nebude mít vůči zákazníkovi
pohledávku, je innogy povinna vrátit jistotu Zákazníkovi včetně
úroků přirostlých za celou dobu jejího poskytnutí. Jistotu není
možné vracet v hotovosti, bude zahrnuta do nejbližšího řádného
vyúčtování po uplynutí doby 18 měsíců nebo ukončovacího
vyúčtování a vrácena v souladu s OP stejným způsobem
a za stejných podmínek jako přeplatek.
4.3. innogy je oprávněna (nikoli však povinna) jednostranně,
bez dalšího na základě dohody vyplývající z těchto Podmínek,
oproti složené jistotě započíst:
– v průběhu smluvního vztahu jakoukoliv splatnou peněžitou
pohledávku, s jejíž úhradou je Zákazník v prodlení delším
než 10 dní,
– v případě nejbližšího řádného vyúčtování po uplynutí
doby 18 měsíců jakoukoli splatnou peněžitou pohledávku
za Zákazníkem,
– v případě ukončení smluvního vztahu jakoukoli peněžitou
pohledávku za Zákazníkem, byť i dosud nesplatnou.
4.4. innogy je povinna o provedeném zápočtu Zákazníka informovat
a, má-li smluvní vztah a poskytování služby Depozit nadále
pokračovat, v oznámení zároveň určit lhůtu, jež nebude kratší
než 10 dní, ve které je Zákazník povinen doplnit jistotu na původně
sjednanou výši.
Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 20. 2. 2015 pro Smlouvy/
Dodatky uzavřené od téhož data, u nichž byla na základě požadavku
innogy sjednána doplňková služba Depozit.

