VEŘEJNÝ PŘÍSLIB PŘIZNÁNÍ SPECIÁLNÍ PRÉMIE

stávajícím zákazníkům společností skupiny RWE v ČR odebírajícím zemní plyn na základě smlouvy o sdružených
službách dodávky zemního plynu na dobu neurčitou (produkt RWE plyn Standard)
1) Obchodníci se zemním plynem skupiny RWE v ČR, kterými jsou:
RWE Energie, a.s., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 49903209,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí n. L., odd. B, vložka č. 515,
Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 49970607,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, odd. B, vložka č. 1246,
Severomoravská plynárenská, a.s., Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 47675748,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, odd. B, vložka č. 757,
Východočeská plynárenská, a.s., Pražská 702, 500 04 Hradec Králové 4, IČ: 60108789,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 1025,
(dále jen „Obchodník“) vydávají podle ustanovení § 850 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů tento veřejný příslib:
2) Tento veřejný příslib se vztahuje výlučně na Zákazníky kategorie Domácnost, kteří odebírají zemní plyn k uspokojování
své osobní potřeby související s bydlením a/nebo provozem společných částí domu a/nebo uspokojováním osobních
potřeb členů jejich domácnosti a/nebo na Zákazníky kategorie Maloodběratel, jejichž roční spotřeba nepřesáhne
630 MWh, kteří zároveň odebírají zemní plyn k podnikatelským účelům a/nebo k zajišťování veřejných potřeb (státní
orgány a organizace, územně samosprávné celky a jimi zřízené organizace) a/nebo k nepodnikatelským účelům
(právnické osoby – nepodnikatelé), dále jen „Zákazník“.
3) Obchodník se tímto zavazuje přiznat speciální prémii ve výši, odvíjející se od roční spotřeby a doby trvání Smlouvy
stanovené podle níže uvedených pravidel každému Zákazníkovi, který ke dni 1. 7. 2013 bude splňovat obecnou
podmínku existence platného a účinného smluvního vztahu, na základě Smlouvy o sdružených službách dodávky
zemního plynu na dobu neurčitou v rámci produktu RWE plyn Standard (zkráceně jen „Smlouva“), k němuž nebylo
Obchodníkovi do 1. 7. 2013 (včetně) doručeno odstoupení od Smlouvy či výpověď, a zároveň bude splňovat speciální
podmínku odpovědného přístupu k plnění jeho peněžitých závazků podle odst. (6) tohoto veřejného příslibu.
Speciální prémie má charakter peněžitého nároku Zákazníka vůči Obchodníkovi, který Zákazník získává za předpokladu splnění všech podmínek uvedených v tomto veřejném příslibu, přičemž tento nárok není uplatnitelný jinak,
než způsobem v něm výslovně stanoveným. Speciální prémie bude přiznána pouze Zákazníkovi, který je uveden
ve Smlouvě. Nárok na speciální prémii nelze postoupit na další osoby a nepřechází na dědice.
4) Speciální prémie v níže uvedené úhrnné výši odpovídá příslušnému pásmu spotřeby Zákazníka v jednom odběrném
místě a rozhodnému období trvání Smlouvy Zákazníka po dobu celých 12 měsíců, a to od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014:

Pásmo spotřeby v odběrném místě*

Speciální prémie** (Kč vč. DPH)

Speciální prémie*** (Kč bez DPH)

Spotřeba do 1,89 MWh/rok

100

82,64

Spotřeba nad 1,89 do 7,56 MWh/rok

175

144,62

Spotřeba nad 7,56 do 15 MWh/rok

1 000

826,40

Spotřeba nad 15 do 63 MWh/rok

2 000

1 652,80

Spotřeba nad 63 do 630 MWh/rok

3 000

2 479,20

* Pro zařazení do příslušného pásma spotřeby je rozhodující výše roční přepočtené spotřeby zemního plynu postupem dle vyhlášky č. 365/2009 Sb.,
příloha 10, za období zúčtované ve fakturaci v odběrném místě registrovaném na Zákazníka.
** Výše speciální prémie účinná od 3. 5. 2013. *** Zaokrouhleno na celé haléře.

Zákazníkovi vzniká vůči Obchodníkovi nárok na přiznání poměrné části speciální prémie postupně po jednotlivých
kalendářních měsících až do její úhrnné výše, a to tak, že za každý kalendářní měsíc spadající do rozhodného období
od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014, v němž táž Smlouva nepřerušeně trvala alespoň v prvním dni, přísluší Zákazníkovi jedna
dvanáctina shora uvedené úhrnné výše speciální prémie. Pokud dojde u Zákazníka v průběhu rozhodného období
ke změně pásma spotřeby, změní se i této spotřebě odpovídající úhrnná výše speciální prémie, z níž bude vypočtena
příslušná poměrná část speciální prémie, přičemž rozhodující pro počátek vzniku nároku na takovou změněnou výši
speciální prémie je vždy první den kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po dni, v němž došlo ke změně
pásma spotřeby nebo první den kalendářního měsíce, pokud ke změně pásma spotřeby došlo v tento den.

VEŘEJNÝ PŘÍSLIB PŘIZNÁNÍ SPECIÁLNÍ PRÉMIE

5) Výplata speciální prémie je uskutečnitelná pouze v rámci vyúčtování (řádného, mimořádného, ukončovacího či jiného),
resp. v nejbližších několika vyúčtování za období, která budou, byť i zčásti, zahrnovat rozhodné období od 1. 7. 2013
do 30. 6. 2014. Výplata speciální prémie, resp. její poměrné části připadající na příslušné zúčtovací období, je
uskutečnitelná pouze započtením (přímo v rámci písemného vyúčtování bez nutnosti dalšího právního úkonu)
vůči celkové vyúčtované částce za odebraný zemní plyn, a to do její celkové výše před zohledněním Zákazníkem
uhrazených záloh. Případný nárok na část speciální prémie připadající na takové příslušné období, která převyšuje celkovou vyúčtovanou částku za zúčtovací období, zaniká a není převoditelný do dalšího zúčtovacího období.
V rámci příslušného vyúčtování bude započtena vždy poměrná část speciální prémie, na níž vznikl Zákazníkovi
v rámci příslušného zúčtovacího období spadajícího do rozhodného období nárok. Termín řádného vyúčtování
konkrétního Zákazníka je objektivně odvozen od časového plánu odečtů plynoměrů prováděných distributorem
na základě tzv. odečtových tras. Jiná forma výplaty speciální prémie (např. v hotovosti) není možná. Vznikne-li po
započtení speciální prémie a následném zohlednění Zákazníkem uhrazených záloh přeplatek, bude s ním naloženo
v souladu se Smlouvou.
6) Podmínkou výplaty speciální prémie, resp. její poměrné části připadající na příslušné zúčtovací období, je odpovědný
přístup Zákazníka k plnění jeho peněžitých závazků vůči Obchodníkovi. Tím se rozumí, že u žádného z odběrných
míst registrovaných na Zákazníka, do nichž Obchodník dodává plyn nebo elektřinu, není ze strany Obchodníka
evidováno odeslání písemné upomínky (v listinné podobě) pohledávky/pohledávek vůči Zákazníkovi po lhůtě
splatnosti s datem vystavení méně než 6 měsíců před datem konce zúčtovacího období zahrnutého ve vyúčtování,
ve kterém má/měla být speciální prémie (nebo její poměrná část) vyplacena, a zároveň neexistuje jiná neuhrazená
pohledávka Obchodníka za Zákazníkem po lhůtě splatnosti. V případě nedodržení výše uvedené podmínky nárok
na speciální prémii nebo její poměrnou část zaniká. V případě, že Zákazník nezískal poměrnou část speciální prémie
připadající na aktuální zúčtovací období, avšak pohledávku/pohledávky (vč. souvisejících plateb spojených s jeho
prodlením) dodatečně uhradí a k datu dalšího vyúčtování splní podmínky uvedené výše, jakož i další shora uvedené
podmínky pro přiznání speciální prémie, získá v následujícím vyúčtování poměrnou část speciální prémie připadající
na další zúčtovací období.
7) Pro pojmy v tomto veřejném příslibu zvlášť nedefinované platí definice uvedené v zákoně č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících prováděcích předpisech.
Tento veřejný příslib byl vydán Obchodníkem dne 4. 4. 2013 s účinností od 3. 5. 2013. Tento veřejný příslib má povahu
mimořádné marketingové akce Obchodníka, která probíhá do 30. 6. 2014. Tento veřejný příslib (včetně výše speciální
prémie) je zveřejněn na www.rwe.cz a na všech zákaznických centrech RWE v ČR.
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