VEŘEJNÝ PŘÍSLIB PŘIZNÁNÍ SPECIÁLNÍ PRÉMIE

stávajícím zákazníkům společnosti RWE Energie, s.r.o., odebírajícím v době trvání tohoto příslibu plyn na základě
smlouvy o sdružených službách dodávky plynu uzavřené na dobu neurčitou (produkt RWE plyn Standard)
nebo smlouvy o sdružených službách dodávky plynu uzavřené na dobu určitou, jejichž smlouva prolongovala
před 1. 1. 2016 (byla automaticky prodloužena po uplynutí základní sjednané doby trvání), případně poměrné
části této prémie (ve výši jedné dvanáctiny za každý započatý měsíc po prolongaci), pokud taková smlouva
na dobu určitou bude prolongovat až v průběhu roku 2016 (dále jen „Nároková smlouva“).
1) Obchodník s plynem RWE Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, IČ: 49903209, DIČ: CZ49903209,
zápis v obchodním rejstříku: MěS v Praze, sp. zn.: C 220583, (dále jen „Obchodník“) vydává podle ustanovení
§ 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento veřejný příslib:
2) Tento veřejný příslib se vztahuje výlučně na zákazníky kategorie Domácnost, kteří odebírají plyn k uspokojování své
osobní potřeby související s bydlením a/nebo provozem společných částí domu a/nebo uspokojováním osobních
potřeb členů jejich domácnosti, a na Zákazníky kategorie Maloodběratel, jejichž roční spotřeba nepřesáhne
630 MWh a 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 „Zákazníci“ nebo jednotlivě „Zákazník“).
3) Obchodník se tímto zavazuje přiznat speciální prémii ve výši stanovené dle pravidel tohoto veřejného příslibu
každému Zákazníkovi, který vždy ke dni vyúčtování sdružených služeb dodávky plynu za zúčtovací období
zahrnující kalendářní rok 2016 nebo jeho část, splní kumulativně následující podmínky:
i. má nebo měl platnou a účinnou Nárokovou smlouvu v době trvání tohoto veřejného příslibu,
ii. Zákazník splňuje speciální podmínku odpovědného přístupu k plnění svých peněžitých závazků podle odst. (6)
tohoto veřejného příslibu.
Maximální celková výše speciální prémie, na kterou může vzniknout v průběhu trvání speciální marketingové
akce Zákazníkovi nárok, se odvíjí od pásma spotřeby, do něhož je zařazeno odběrné místo Zákazníka v prvním
vyúčtování provedeném po 31. 12. 2015 a zahrnujícím alespoň částí zúčtovacího období rok 2016. Zákazník má
nárok na jednu dvanáctinu z této výše speciální prémie za každý započatý kalendářní měsíc souběžného trvání
Nárokové smlouvy a tohoto veřejného příslibu – viz odst. (4) tohoto veřejného příslibu.
Speciální prémie má charakter peněžitého nároku Zákazníka vůči Obchodníkovi, který Zákazník získává zpravidla
po částech, příp. i vcelku, ke dni příslušného vyúčtování uvedeného v odst. (5) tohoto veřejného příslibu
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 v Nárokové smlouvě. Nárok na speciální prémii nelze postoupit na další osoby a nepřechází
na dědice.
V případě, že v průběhu roku 2016 u Zákazníka dojde uzavřením účinného dodatku k přechodu na jiný produkt
Obchodníka nebo k ukončení jeho Nárokové smlouvy účinnou výpovědí či oprávněně podaným účinným
odstoupením, speciální prémie mu bude přiznána poměrně, a to ve výši jedné dvanáctiny z celkové částky
příslušné speciální prémie za každý započatý kalendářní měsíc roku 2016, ve kterém trvala jeho Nároková smlouva
a byly splněny ostatní podmínky přiznání speciální prémie.
Obchodník si vyhrazuje právo tento veřejný příslib předčasně ukončit s účinky do budoucna, a to stejným
způsobem, jakým byl zveřejněn, pokud dojde k nárůstu ceny zemního plynu na jakémkoli relevantním
velkoobchodním a/nebo mezinárodním trhu oproti stavu ke dni 21. 12. 2015. Bude-li tento veřejný příslib
v průběhu doby jeho trvání předčasně ukončen, bude nárok na speciální prémii vyčíslenou v odst. (4) tohoto
příslibu poměrně zkrácen, a to vždy o jednu dvanáctinu tam uvedené výše za každý dosud nezapočatý kalendářní
měsíc doby trvání veřejného příslibu vzhledem k datu ukončení tohoto veřejného příslibu.
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4) Speciální prémie v níže uvedené úhrnné výši odpovídá příslušnému pásmu spotřeby Zákazníka v jednom
odběrném místě a její výše je závislá na produktu Zákazníka. Uvedené částky jsou částkami maximálními,
odpovídají 12 kalendářním měsícům doby trvání Nárokové smlouvy, a mohou být kráceny nebo vypláceny
po částech, podle pravidel uvedených v tomto veřejném příslibu.
a) Speciální prémie pro Zákazníky se smlouvou o sdružených službách dodávky plynu na dobu neurčitou
(produkt RWE plyn Standard)
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

150

123,96

Spotřeba nad 7,56 do 15 MWh/rok

950

785,08

Spotřeba nad 15 do 63 MWh/rok

1 800

1 487,52

Spotřeba nad 63 do 630 MWh/rok

2 700

2 231,28

*

Pro zařazení do příslušného pásma spotřeby je rozhodující výše roční přepočtené spotřeby plynu za období zúčtované ve fakturaci, v odběrném
místě registrovaném na Zákazníka, a to postupem dle Pravidel trhu s plynem vydaných vyhláškou Energetického regulačního úřadu.
** Výše speciální prémie účinná od 1. 1. 2016
*** Zaokrouhleno na celé haléře

b) Speciální prémie pro Zákazníky se smlouvou o sdružených službách dodávky plynu na dobu určitou,
jejichž smlouva již prolongovala (byla automaticky prodloužena po uplynutí základní sjednané doby trvání)
nebo bude prolongovat v průběhu roku 2016 (bez ohledu na produkt)
Pásmo spotřeby v odběrném místě*

Speciální prémie** (Kč vč. DPH)

Speciální prémie*** (Kč bez DPH)

90

74,38

Spotřeba nad 1,89 do 7,56 MWh/rok

140

115,70

Spotřeba nad 7,56 do 15 MWh/rok

850

702,44

Spotřeba nad 15 do 63 MWh/rok

1 600

1 322,24

Spotřeba nad 63 do 630 MWh/rok

2 400

1 983,36

Spotřeba do 1,89 MWh/rok

*

Pro zařazení do příslušného pásma spotřeby je rozhodující výše roční přepočtené spotřeby plynu za období zúčtované ve fakturaci, v odběrném
místě registrovaném na Zákazníka, a to postupem dle Pravidel trhu s plynem vydaných vyhláškou Energetického regulačního úřadu.
** Výše speciální prémie účinná od 1. 1. 2016
*** Zaokrouhleno na celé haléře

5) Výplata speciální prémie je uskutečnitelná pouze v rámci řádného, mimořádného či konečného vyúčtování,
ve kterém bude zúčtováno období od 1. 1. 2016 (včetně) do 31. 12. 2016 (včetně) nebo jeho část, a to vcelku
nebo po částech ve výši odpovídající vždy násobkům jedné dvanáctiny z celkové částky speciální prémie
dle odst. (4) za každý takovým vyúčtováním zúčtovaný započatý kalendářní měsíc roku 2016, za který dosud
nebyla poměrná část speciální prémie vyplacena (tedy 1/12 až 12/12 částky speciální prémie dle odst. (4)),
a to započtením přímo v rámci písemného vyúčtování proti spotřebě zúčtované takovým vyúčtováním bez
nutnosti dalšího právního úkonu. 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.
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6) Podmínkou výplaty speciální prémie nebo její 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 (tj. nejen u odběrného místa
z Nárokové smlouvy), není ze strany Obchodníka evidováno odeslání písemné upomínky (v listinné podobě)
pohledávky/pohledávek vůči Zákazníkovi po lhůtě splatnosti, která nebyla uhrazena k datu přiznání speciální
prémie. V případě nedodržení výše uvedené podmínky nárok na výplatu speciální prémie, resp. její části,
která měla být aktuálně vyplacena, zaniká.
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 31. 12. 2015 s účinností od 1. 1. 2016 a ruší a nahrazuje veřejný
příslib vydaný dne 21. 12. 2015. Tento veřejný příslib má povahu mimořádné marketingové akce Obchodníka,
která probíhá do 31. 12. 2016. Tím není dotčen pozdější vznik nároku na dosud nevyplacenou část speciální
prémie za část zúčtovacího období, spadajícího do období trvání akce, a splatnost takového nároku v rámci
prvního vyúčtování provedeného po ukončení této akce zahrnujícího takovou část zúčtovací období, v tomto
zúčtování obsaženém. Tento veřejný příslib (vč. výše speciální prémie) je zveřejněn na www.rwe.cz a na všech
zákaznických centrech RWE v ČR.
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