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Příloha č, 2 ke smlouVě o sdružených službá.h dodáVky

VŠEOBECNÉOBCHODNÍ PODMÍNKY
KE SMLOUVĚ O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY
obecná ustanovení

1.

Poskytování sdri]žených služeb dodáVky elektřiny a sdružených služeb dodávky zemního
plynu se řídí uzavřenou smlolvou o sdružénýchslužbách dodáVky (dále jen ,,smlouva"),
těmito Všeobecnýrni obchodními podmínkami (dále jen ,,VoP"), aktuálním platným ceníkem
(dálé jen ,,céník") a příslušnou práVní úpravou, zejména zákonem č, 458/2000 sb,, o
podmínkách podnikání a o Výkonu státní správy v energetíckých odvětvlch a o změně
něktenich zákonů (enérgetický zákon) (dále jen ,,Ez") VoP]sou nedIlnou součástí smlouvy,

zákazník definovaný vé smlouvě a společnost Energie Pío s r o,, lČ
24701921, se sídlem K Haltýři 686/13, Troja, 181 00 Praha 8, společnost zapsaná V obchodním
réjstříku Vedeném l\/ěstským soudem V Praze, oddíl c, Vložka 167256 D|Č: cz24701921 (dá|e
jen ,,Dodavatel"). Dodavatelje držitel licence pro obchod s élektřinou č,141225190 dÉitellicence
p|o obchod s plynem č, 141225190 zákaznik a Dodavatel mohou být společně označeníjako
Učastníci§mlouvy", jednotliVě jako,,Učastník",

'L2, smluvnlmi stranami jsou

Uzavřením smlouvy Zákazník Výslovně souhlasi s t[m, aby Dodavatel Lrzavřel s příslušným
Píovozovatelem distrlbučni so!stavy (dále jen ,,PDs") smlouvy, zahrnující distribuci elektřiny
a/nebo distribuci zemního plynu do příslL]šného mista spotřeby, jakož ismlouvy o připojení
odběrného místa a za tlmto účelemzákazník uděIil Dodavateli plnou moc ke všem úkonům
k lomu spojených,

14

Pro účelysmlouvy a VoP jsou použíVány odborné pojmy a terminologie v souladU s Ez a jeho
prováděcími předpisy
souvisejícími práVními předpisy (cenovýíni rožhodnutimi
Energetického legulačníhoúřadu (dále jen ,,ERU"), technickýrni normami apod,). ElektFina a
jednotliVě jako ,,Komodita",
zemní plyn mohou být společně označovány jako
'Komodity ,

a

Vymezené množstýí Komodity je Ve Smlouvě uvedeno jako odhad ročníspotřeby Komodity,
Překročenítétoodhadované ročníspotřeby či nedodženítétoročníspotřeby není porušenim
smlouvy Pii piekročeni množstvi ,smlouva nadále trvá a Dodavatel dodává za podmínek dle
této smouvy za sjednané ceny, casový průběh dodáVky Komodity je stanoven vceníku a
odpovídá zvolenému prcduktu,

16

smlouva můžebýt uzavřena jen písemnou formou, Jakákoliv dříVějšípísemná ujednání,
nabidky, úslníujednání ald, nezahrnUta do sínlouvy, VoP a ceníku jsou neplaíná a zákaz|ik
ani Dodavatel se jich nemůže dovoláVat,

17

V případě, že se smlouva týká jen jedné Komodity, týkají se tyto VoP pouze této jedné
Komodity,

2.

Dodací podmínky Komodity

2,1,

Dodavatel se zavazuje dodávaI zákazníkov Komoditu a zajistit na vlaštníjménoa Vlastníúčet
dopravu Komodity a související služby, Zákazník sé zavazuje zaplatit Dodavateli cenu za
dodáVku Komodity a příslUšnédaně a poplatky stanovénéprávním předpisem,

2.2.

Dodaýale| zahájí dodávku elektřiny a/nebo p]ynu do odběrného mlsta Zákaznika neprodleně
po provédenívšech úkonů(včetně ťlkonú PDs) nežbytných k zahájení dodáVky, pokud
Zákazník splnil všechny podmínky pro jéjízahájení, pňčemžDodavatel výše uvedené úkony
řádně provede anebo k nim poskytne součinnost.

2,3,

Dodavatel a zákazník se zavazují při plněni sm]ouvy postupovat V souladu s těmito VoP, dále
platnými Pravidly provozovánídistribucni souslavy mlstné piislušnéhoPDs, standaídy Výkonu
činnostioDs, píávniŤl predpisy techlickýrrinormarricSN a csN EN,

2.4-

Dodáýka Komodity je zahájena okamžikem př]řazení odběrného místa Zákazníka do bilanční
skUpiny Dodavatéle a usKutečňu]e se podle podmínek této srnlouvy, DodáVka je prováděna
řádné a Včas v soulad! s Řádem provozovate e d]§tribučnísoustavy (dálejen ,ŘPDs),
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Příloha č. 2 ke smlouVě o sdružených službách dodáVky

2,5,

a předávání Výslédků měření a dalších
nezbytných informaci pro VyúčtovánídodáVky Komodity, je zajišťováno PDs pod e
příslušnéhopráVniho předpisu měřidlem, tj. elektroměrem resp, plynoměrern náležejícímk
lMěřenl dodáVek Komodity, Včetně Vyhodnocování

přlslušnému odběrnému místu ZákaznIka (dále jen ,,Měřidlo").

2,6,

Záklaonl pov|nnost Zákaz-'ka jsou 1ejména:

a)

zákazník je povinen uhladit Dodavateli cenu za dodáVku Komodity (définovanou níže)a
poskytnutých služeb,

b)

zákazník je povinen zajistit přístup k N,'|ěřidlu na odběrném místě Zákazníka za ťlčeLem
prcVedenl kontroly, odečtu. oplav, údržby,Výměny či odebrání N/ěřidla a to rovněž při
ukončenl odběru nebo přerušenI dodávky Komodity, NeumožnFli Zákazník V předem
oznámené době odečtu přistup k N4ěřidlu a nesdělí-li ověřitelné a pravdivé údaje o
naměřeném množstvi eektřiny a/nebo zemního plynl] do 3 dnŮ od doručeníVýzvy k
nah]ášení stavu l,4ěřidla, VyúčtujeDodavatel spotřebu elektř]ny a/nebo zemního p]ynu
podLe spotřeby z minulého srovnatelného období nebo Výpočtem podle počtu, druhu a
příkonu nainstalovaných spotřebičŮ v souladu s ustanoveními příslušných práVních
předpisů stejným způsobem je Dodavatel opráVněn Vyúčtovatspotřebu elektřiny a/nebo
žemniho plynu V případě poruchy Nlěřidla odečet je plováděn zpravidla jednou za
účtovacíobdobí,
Vpřlpadě zjištěníporuchy l\4ěřid a Zákazníkem, je zákazník povinén bezodkladně
pisemně Vyrozumět Dodavatele nebo PDS o této poruše,

c)
d)

zákazník je povinen udžovat sVá odběrná zařízení Ve stavu, kten/ odpovídá právníín
předpisům, technickýrn normárn a technickým pravidlům a umožňUje bezpečnou a
spolehlivou dodávku Komodity tak, aby se nestala příčjnou ohroženíživota, zdlaví či
majetku osob a V případě zjlštění záVady tuto neprodleně odstranit, Zákazník je povinen
umožnit PDs přístup k odběrnémL] zařízení,

e)

Zákaznlk je povinen provádět dostupná technická opatření zamezujícíovlivňování kva ity
trhu s elektřinou.
e|ektřiny v neprospěch ostatních účastníkú

í) zákazn|k

je povinen odebírat elektřinu a/nebo zemní plyn za dohodnutých podmínek
l\4ěřid o, kte.é pňpoji] PDs nebo ]ím pověřená osoba, zákazník nésmi s

pouze přes

Měřidlem jakko i manipuiovat, do lMěřidla jakkol] zasahovat či porušitjištění(plombu),

g)

Pokud zákazník požaduje dodávku elektřiny osvobozeno! od daně z elektřiny a je
drž]teleíropráVnění k nabytíelektřiny osvobozené od daně, jak stanovuje příslušný práVní
předpis, musí tuto skutečnost, způsobem stanoveným přís ušným práVnim předpisem,
Dodavaiell doložit, Pokud Zákazník takto nabytou elektřinu osvobozenou od daně z
e]ektřiny, nebo její část, užíVápro jiné úóely, než stanovi příslušný práVnl předpis pro jejl
osvobození případně nabude e|ektřinu bez daně z jiného dúVodu, je povinen tuto

odebranou e]ektřinu příslušnémuspráVci daně přiznat a zaplatii daň stanovenou
príslušným právním předpisem (resp postupovat způsobem stanoveným iímto práVním
předpisem),

h) V

případě, kdy zákaznik pozbude opráVnění nabýVat elektřinu osvobozenou od daně z
elektřiny, případně dojde ke změně osvobození zákaznika od daně z elektřiny rnusí tuto
skutečnost neplodleně oznámit písemně Dodavateli; Zákaznlk odpovídá Dodavateli za
jakékol]V porušenípovinnosti stanovené práVními předpisy V souvislostj s nabytím a užitím
elektřiny osvobozené od daně, Zákazník Uhradí Dodavatel] škodu, vznikLoU Zákazníkovým
porušením přislUšného právního předpisLr, !pravL]jícím daňové povinnosti V souvislost] s
dodávkou e]ektřiny a ne- oznámením Dodavatel o svém pozbytí nebo změně opráVnění
nabýVat elektrinU osvobozenou od daně z elektřny,

) V

případě, že zákaz|ík požadujédodáVku zemního plynu osvobozenou od daně ze
zemního plynu a je džltelem opráVněni k nabytí plynLr osvobozeného od daně, ]ak
stanovuje příslušný práVni předpis, musí tt]to skutečnost, způsobem stanoveným
příslušným právním předpisem, Dodavateli doložit, Pokud Zákazník takto nabytý plyn
osvobozený od daně ze zernního plynu nebo jeho ást Llžíváplo jiné účely,než stanoví
příslušný práVni predpis pro jeho osvobozéní, případně nabude plynu
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Přiloha č. 2 ke smlouVě o sdružených 5lužbách dodáVky

bez daně z jiného důVodu, je povinen tento odebraný plyn příslušnémuspráVci daně
přiznat a zaplatit daň stanoveno! příslušným práVníín předpisem (resp, postupovat
způsobem stanovenýrn tímto práVním předpisem), V případě, kdy zákaznik pazbúde

l

oprávnění nabýVat p]yn osvobozený od daně ze zemního plynu, případně dojde ke změně
osvobození zákaznika od daně ze zemního piynu, musí tuto skutečnost neprodleně
oznámit písemně Dodavatelii Zákazník odpovídá Dodavate]i za jakékoliv porušéní
povinnost stanovené právními předpisy V souvislosti s nabytím a užitímplyn!
osvobozeného od daně, Zákaznlk uhradí Dodavateli škodu, vzniklou Zákazníkovým
porušenIm příslušnéhopráVního předpisu, upÉVujícímdaňoVé povinnosti V souvislosti s
dodáVkou zemního plynu a neoznámením Dodavateli o svém pozbytí nebo zméné
opráVnění nabývat plyn osvobozený od daně ze zemního plyn!
j)

Zákazník se zavazujé lnformova{ Dodavatele o použitíplyn! k jiným účelůmnež pro
Výrobu tepla, s Výjimkou případů, kdy tak učinil při Uzavření smlouvy,

k)

zékaznik se zaýazu)e inforrnovat Dodavatele o Všéchzměnách a nastalých skutečnostech
na straně Zákazníka, které majl nebo mohou míl VliV na povinnost placenl daně ze
zemního plynu dle zák. č.261l2a07 sb., V platném znění, Dodavate je povinen zohlednit
rozhodné skutečnostj až od okamžiku doručenípísemného a Výslovného oznámení zé
sfany zákazníka,

Z důVodu přéneseníodpovědnostr za odchylku pode přislušných práVních předpisů je
Zákazník povinén nesjednat po dobu l]činnosti smlouvy jiný smluvní Vztah s jinym
Dodavatélem éléktňny a/nebo plynu a V přédmětném odběrném místě od něho odebkat
élektřinu a/nebo plyn
m) zákazník je povinén od okamž ku uzavření smlouvy s Dodavatelem do okamžiku zahájeni

dodáVky Kornodit dodavatelem zákazníkovi nesjednat jiný smluvní Vzlah

s

jinym

dodavatelern e|ektřiny a/nebo plynu pro předmětné odběrné místo či učinit jiný úkon
směřující k zabéněnízah\eni dodávky Komodit Dodavatelern Zákazníkovi Tím neni
dotčeno práVo zákazníka odstoupit od smlouvy V solladu s přlsiušným] ustanoveními
právních předpisů, Zákazník bere na Vědomí, že porušení této povinnostije podstatným
porušenímsmlouvy, které opravňuje Dodavate]e k odstoupeníod smlouvy
n)

Pokud celé množství Komodity sjédnanéVe smlouvě na celé sjednané období účinnosti
smlouvy (dále také,,sjédnanémnožstvíKomodity") neodebere Zákazník od Dodavatéle
z dúvodu, že () zákazník néop.ávněně předčasně ukončísm o!V! nebo že (i) Zákazník
neopráVněně odstoupí od smlouvy nebo že (iii) zákaznik si za účinnostismlouvy sjedná
pro V této smlouvě spec]íikované odběrné rnísto/odběrná mista ]iného dodavatele

žétento jiný dodavatel je opráVněn dodáVat Komoditu za účinnosti
aniž by zákazí]ík řádně ukonč]l tuto smlouvL], )e zákazník povinen zaplatit
Dodavateli smluvní pokutu Ve výši 30% ceny bez DPH takto Zákazníkem neodebraného
sjednaného množstvíKomodity přic€mž ceny aktualné platné podle cenového ndexu
PXE sjednaného Ve Zvláštních ujednáních smlouvy, a není,li cenoVý index PXE sjednán,
tak ceny aktuá ně p|atné podle ceníku, Vznikem nároku Dodavatele na tuto smluvni
Komodity tak,

sm]oL]vy,

pokutu není dotčeno právo Dodavatele na úhradu dlužnéčástky, práVo Dodavatele na
odstoupeni od této smouvy, ani práVo Dodavatele na náhrad! škody V plné Výš], Tím
neni dotčeno p(ávo zákaznika uzaýřít smlouvu s jiným dodavatelern pro shodné odběrné
místo, pokud bude plnění z takové smlouvy následovat až po ukoncení plnéni
Dodavalélem dle sm|ouvy č dohody s Dodavatelem.

27

Zák]adní pov]nnosti Dodavate e:

a)

b)

Dodavatelje povinen dodávat elektřinu a/nebo zemní plyn do odběrného místa Zákaznika
stanoveného ve smlo!Vě, V kval]tě stanovené přísiušnýrn] píáVními předp sy, DodáVka je
splněna přechodern eéktřiny a/nebo zemního plynu přes N4ěřid o (elektíorněr resp
p]ynoměr) do rrista sPoířeby zal.az.''ka

Dodavaiel se zavazu]e převzíí za zákaznlka odpovědnost za odchy|ku pode príslušných
práVních předpisů
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Příloha č, 2 ke smlouvě o 5družených službách dodáVky

3.
3,1,

Platební podmínky
splatnost záloh je daná Vystaveným P]atebním kalendářem, kteni se stáVá řádným daňovým
dokladem V případě uhrazeníčástkydo data splatnosti

3.2, cena

dodáVky e ektřiny je tvořena dvěma složkami, a to regulovanou platboLJ za distribuci,
platbou za rezeTvovanou kapacitu, cenou systémových služeb, za podporu Výkupu eléktňny a
cenou za činnosl zťlčtováníoperátora trhu s e ektřinou a pynem, oTE, a,s. (dále jen
jakož i souvisejicích služeb (dá e jen ,,cena za di§tribuci élektřiny.) a pevnou cenou'oTE')
silové
elektřiny za měsíc a cenou za odébranou měrnou jednotku elektřiny (N/Wh), Vč, služeb

obchodu (dále jen ,,cena

za elektřinu"), cenu za

distribuci e ektřiny stanovuje ERÚ

prostřednictvím cenového lozhodnutí, cena za distlibuci elektřiny a cena za elektřinu také
společně jako
za dodávku elektřiny" nebo ,,cena za dodávku Komodity", Připadné
'cena
změny cenového rozhodnutí ERU budou promítnuty do ceny a tato skutečnost se nepovažuje
za změnu ceníku Dodavatélem dle těchto op,

3,3, cena

3.4,

3,5,

3,6,

dodáVky zemního plynu je tvořéna dvěma složkami, a to částt regulovanou a částí
neregulovanou, Regulovanou část ceny dodávky zemního plynu stanoví ERÚ cenovým
íozhodnutíma jedná se o cenu za dishbuci, tvořeno! s]ožkou Variabilní, která záVisí na
množstvíodeblaného plynu a s]ožkou stálou, kteaá je tvořena stálým měsíčnímplatem nebo
cenou za rezervovanou distribučni kapacitu (dále jen ,,cena za distriblci plynu") Další
régulovanou cenou je cena za služby operátora trhu. Nerégulovanou část ceny dodáVky piynu
tvoří cena plynu, tj, cena za odebranou měrnou jednotku p|ynu (i,'lwh), Včetně služeb obchodu
(dále jen
plyn'), Cena za distíibuci plynU cena za služby opeíátoía tíhu a cena za
'cena za
p]yn jsou také dále spoleěně označovány jako
za dodávku plynu" nebo ,,cena za
dodávku Komodity", Případné změny cenového'cena
ro2hodnutí ERU budou promltnuty do ceny
a tato skutečnost se nepovažuje za změnu ceníku Dodavatelem dle těchto oP,

K ceně za dodáVku eiektřiny se připočítáVá daň z elektřiny, daň z přidané hodnoty, ]akož i
dalšípřípadné daně a poplatky, stanovené příslušným práVním předpisem, a to Ve Výši a
způsobem jak stanoví příslušný práVni predpis, stanovujícítakovouto daň nebo poplatek,
ceny uvedené V céníku jsou konečné, Přlpadné změny daňových sazeb budo! do ceníku
promítnlty a tato skutečnost se nepovažuje za zrněnu ceníku Dodavatelem dle těchto VoP,
K ceně za dodáVku plynu se připočítáVá daň ze zémního plynu daň z přidané hodnoty, jakož i
dalšípřípadné daně a poplatky, stanovené příslušným práVním předp]sem, a to Ve Výši a
způsobém, jak stanovl příslušný právní předpis, stanovujlcí takovouto daň nebo poplatek
ceny uvedené v cenlku jsou konečné, Případné změny daňových sazeb budou do ceniku
promítnuty a tato skutečnost se nepovažuje za změnu ceniku Dodavatelem dle těchto VoP
KonečnéVyúčtováníceny za dodáVkrr Komod y (dále jen
vyúčtování")bude
'Konečné
prováděno dle céníkuplatného Vdobě plnéníUčtovaci obdobi
Komodity ]e jeden rok a
počínáběžet od účinnostismlouvy Vúčipředmětné Komoditě. Konečné Vyúčtováníceny za
dodáVkL] Komodily probíhá Vystavením daňového dokladu - faktlry (dále jen
s
ná]ežitostmi podle příslušných právních předpisů. Koneěné Vyúčtováníbude'Faktuřa.),
Zákazníkovi

zas|áno nejpozději do 3 měsicť] od data uběhnutí účtovacíhoobdobí, případně do 3 měsícůod

data uhrazení poslední zálohy, připadlo-1i toto datum na datum následující po uběhnutí

účtovacíhoobdobí, Faklura je splatná do 15 dnů, Konečnévyúčtováníse skládá z Vyi]čtování
ceny za dodávku Komodity a započitáni záoh uhrazených na tuto Komoditu, když Konečný
Vyúčtovánímtak můžeVzniknout Dodavateli práVo Vůčizákaznikovi na uhrazení nedoplatku
(bylo na zálohách Uhrazeno méné,než kolik činícena za dodáVku Komodity za zúčtovací
období (dále jen ,,Nedoplatek")), či mť]žeVzniknout zákaz|íkovi práVo VůčiDodavateli na
uhrazení přeplatku (bylo na zálohách uhrazeno Více, než kolik činícena za dodávku Komodity
za zúčtovacíobdobí (dále jen ,,Přeplatek"))

3,7.

Dodavatel nawáli zákaz|íkaýi Přeplatek složenkou doručenou s Konečnýrn Vyúčtováníma
Fakturou,

3,8. zákaznik bude o

Nedoplatku Vyrozuměn Konečným vyúčtováníma Faktlro! součástí
uvedeného vyrozuměni bude Vystavena složenka k uhrazení Nedoplatku se ]hť]tou splatno§ti
15 dnů Toto se netýká zákažníkas povolenýrn nkasem,
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Příloha č. 2 ke smlouVě o sdružených službách dodáVky

3.9,

Při změně ceny za DodáVku Komodity beze změny smlouvy je povinen Dodavatel nebo

příslušný PDs pokud ke zrněně ceny dojde V průběhu účtovacíhoobdobí, spotřebu élektriny
a/nebo zemniho p]ynu rozdě]it V poměru doby platnosti půVodnía nové ceny, Zpúsob výpočt!
poměru jé stanoven příslušným právním předpisem,

3,1o, změny bankovního spojení jsou Účastníci povinni provádět Včasným písemným oznámením
díuhérnu Účastníkovi a změna bankovního spojení je mezi Účastníky []čjnná ode dne, kdy
byla druhému Účastníkovi písemně oznámena,
3.11, V přIpadě platby inkasem z úď|) zákazníka tento souhlasí s tím, že Dodavatel je opráVněn
Vyúčiovanou částku inkasovat kdykoli po vy§tavení Faktury, Pokud inkasní platba neproběhne
z důVodu na straně Zákazníka či peněžního ústavu, není tim dotčena povinnost Zákazníka
uhradlt zálohovou platbu, Fakturu či jakoukoli dalšl pohledáVku Dodavatele a to Ve lhůtě
splatnost, Za neprovedení inkasa z účtuzákazníka je zodpovědný zákaz^ik, pokud nebude
prokázáno, že je za toto nepíovedení inkasa zodpovědný Dodavatel,
4.
4.1

4.2,

Pře.!šení a ukoněeni dodávky
Dodavatel má píávo přérušit dodáVku elektřiny a/nebo zémnlho plynu do mísia spotřeby nebo
míst spotřeby zákazí\íka v případě neopráVněného odběrL] dle příslL]šných ustanoveni
Energetického zákona,
Dodavatél můžepřerušit nebo ornezit dodáVku elektřiny a/nebo zemního plynu z dÚVodu

opakovaného neplnění smluvených platebních povinností které nejsou splněny ani po
ubozornění. Náklady spojené s přer!šením a obnovením dodáVky elektřiny a/nebo zémnlho
piynu hradí Zákazník die platného ceniku poplatkť] Vydaného Dodavatelém na základě
kalkulace nákladů na odpojeni odběrného mista,

4,3,

PřeíUšenímdodáVky se rozumíodpojenl odběrného místa od distrjbučnísítě na určitou dobu,
anlž dojde k ukončenísmluvního Vztahu,

4,4,

Dodavatelje oprávněn odstoupit od smlouvy

a)

V případě podstatného

-

ukončit dodáVku:

porušenípovinností plynoucích ze smlouvy zákaznikern;

případech, kdy )e zákazník V prodleni se zaplacéním peněžjtéhozávezkú uůči
Dodavateli ze smlouvy o Vlce než 14 dnů po odeslání Výzvy (Upomínky) k zaplacení
Dodavatelem zákazníkovii

b) V

případě, že zákaznik užJVá k odběru odběrná zařízení neodpovídajicí přís]ušné
distribuční sazbě zákazníka,

c) V
4,5,

Za podstatné porušenípovinnostl ze sm]oL]Vy Ze stlany Zákazníka se považuje zejména:
a] nezap aceni jakéko'i zálohy -ebo Íaktury 7a sdíLžeréslužby dodávky Kon'oolty lVČetné
dalších plaieb podle cenového rozhodnUil ERÚ), ]akéhokoliV poplatkU, smIuvní pokuiy,
úroků z prodlení nebo škody a to ani po VýzVě k zap]acení;

b)
'

opakujicí se nedodžování smluveného zpŮsobu pIacení zá]oh nebo fakiur za služby
d;dáViy Komodity (Včetně Dalších plateb podle Cenového rczhodnutí ERÚ), smluvních
pokut, poplatků, úroků z prodlení nebo škod;

c)

neopráVněný odběr

- zejména odběr přj opakovanérn nep]nění smluvených platebních
povinností nebo platebních povinností Vyplývajících z náhrady škody způsobené
neopráVněným odběrem elektřiny které nejsou splněny an] po upozornění;

d)
4,6,

podstatné porušenípovinnostl zvlášt'specifikované Ve smlouvě nebo Ve

VoP

Přerušení nebo ukončenídodáVky Komodity je Dodavatel opráVněn provést V kterémkoli nebo

Ve Vlce místech spotřeby Zákaznika s ohledem na rozsah neopráVněného odběru a zjištění,V

kterém místě spotřeby Zákazníka je neopráVněný odběr prováděn, Nelze-Li lrčit místo
neopláVněného'odběrÚ, rozhodne Dodavatel, V kterém místě spotřéby Zákazníka dodáVku
Komodily přeíLršínébo ukonči, Zákazník bere na Vědomí, že přerušení nebó Ukončení
dodáVky Koínodity provede přís|ušný PDs ná žádost Dodavatele a |a nákady zákazníka
Přerušení nebo ukončeni dodáVky Komodlty Zákazník není opráVněn
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Piilohd

a, 2 ke smlouVé o

sdruženych službach dodáVhy

bránit, jinak nese odpovědnost za náklady a škody v důsledku toho Vzniklé,

4,7,

Pri přeíušenínebo ukončení dodáVky elektřiny a/nebo zemního plynu néVzniká Zákazníkovi
práVo na náhradu škody a/nebo !šléhozisku, Přerušení nebo ukončénídodáVky elektřiny
a/nebo zemního plynu z důvodu neopráVněného odběru bude provedeno bezprostředně po
jeho zjištění, nebude-l| se zákazníkefi dohodnuto jinak, Dodavatel oznáml přerušení nébo
ukončenídodáVky elektřiny a/nebo zemního plynu příslušnémuPDs,

4.a. zákaz|ík jé oplávněn

odstoupit od sínlouvy v případě podstatného porušení povinností ze
smlouvy ze strany Dodavatele, Za podstatné porušení povinností ze smlouvy Dodavatelem
se povaŽuje zejména:

a)
b)
4,9,

bezdůVodné neposkytování nebo nezajištěn

i d

istribi]čn lch služeb;

splatný závazek Dodavatele VŮči Zákazníkovi V prodlení se zaplacením po obdržení
písemné výzvy zákazníka k zap|acenl a rnarném Uplynutí ,14 denní dodatečné lhůty ke
splněnízávazku počítanéode dne doručenípisemné VýžVy k zaplacení;

Je-li Zákazník podnikajícífyzjcká osoba, je dále opráVněn od smlouvy písemně odstoupit bez
uvedení důVodU a bez jakékoliv sankce 5 dnů před zahájením dodáVky elektřiny nébo plyn!,
V tomto přlpadě je lhŮta zachována, pokud bylo odstoupení od smlouvy písemně odesláno na
adresu Dodavatele před uplynutím této lhůty,

4,10, Faktické ukončeníodběru Komodity se řídístandardy výkonu činnosti PDs,
4.11. Každý Účastnlk ]e opíáVnén od smlouvy odstoupit, jé-li plavomocně rozhodnuto o úpadku
díuhéhoÚčastniha odstoupenI je účnné dnem doručenípísemného oznámení odstupujícího
ťJčastnlka o odstoupení druhému Účastníkovi nebo insolvenčnímu spráVci, nebo pozdějším
dnem, po doručenípísemného oznámení odstupujícího Účastníka druhému Účastníkovi nebo
insolvenčnímuspíáVci o odstoupení, uvedeným V takovém oznámení,

4,12- Jeli smlouva uzavřena na dobu neurčitou, lze jijednosiranně písemně Vypovědět ktenimkoliv
Účastníkem sm]ouvy, s Výpovědní lhůtou 3 rněsíce, která začíná běžet pNním dnem
kalendáiního městce násled!jícího po dn], V němž byla písemná výpověd' doručena druhému
tJčastníkoVi,

4,T3, Pokud je smlouva uzavřena na dobu určitou a zákaznlk ve lhůtě nejpozději 6 kalendářní
měsíce přéd uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, neoznámi písemně Dodavateli, že trvá
na jejím ukončent, smlolva se automaticky píodlužujeo dobu na kterou byla sjednána, a to i
opakovaně,

z důVodu porušení smluvních podmlnek kteíémá za následek
podle
článku budu 4,1., 4.2. či odstoupení od srnlouvy dle bodu 4 4,, je
ukončení dodáVky
poplatek za nák|ady na ukončení dodáVky výši 5,000 Kč bez
sm]uvní
zákaznikavi účtován

4.14, Při ukončenídodávky

DPH za každéodběrné mIsto. Zaplacéníínsmluvního poplatku není dotčeno práVo

Dodavatele na odsioupení od smlouvy ani nárok Dodavatele na náhradu škody v plné Výši,
V případě řádného ukončenísmlolvy nenítento poplatek účtován,

4,15, smlouva mť]žebýt ukončena kdykoli písemnou dohodou Účastníkůa to zejména V případech,
kdy zékazn|k ukonóuje odběr elektřiny a/nebo zemního plynu V místě spotřeby z důvodt]
tNalého ukončeníodběru, V takovém připadě zákazník oznámí Dodavateli p[semně
požadavek na trvalé ukončení odběrLi e|ektřiny a/nebo zemního plynu V odběrném místě, s
uvedením důVodu a požadovaným dnern trvalého L]končení odběíU a to nejméně 30 dnů před
tímto dnem, Dodavatel zajistí Ukončénísmlouvy o distribuc] uzavřené s přislušným PDs pro
zaiištěnídodáVky e ektřiny a/nebo zemního plyn! do předmětného odběrného místa V nejbližší
možnou dobu dle podmínek distribuce příslLršného PDs V takovém případě je Dodavate]
opráVněn Zákazníkovi účtovatsmluvnl poplatek uvedený Ve č]ánku D, odstavc 15, těchto

VoP,

4,16, opustili Zékazníkodběrné místo bez ukončenísmluvního vztahu, je povinen uhradit cenu za
služby Dodavatele (zejména nikol] Však Výhradně, dodávku Komodity) až do uzavření
smlouvy mezi Dodavatelem a novým zákazníkem pro každédotčenéodběrné rnísto, Pokud
Zákaz.lík neufiažni přistup k Měřidlu - jeho odebrání - pak je smlouva
platná až do dne skutečnédemontáže Měř]dla nebo do provédenl
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Příloha č, 2 ke smlouVě o sdružených službách dodáVky
řádného odečtu Měřld|a a zákaznik je povinen zaplatit za s užby Dodavatele (zejména, niko i
Však Výhradně dodáVku Komodiiy) až do doby skutečnédemontáže N,4ěřid]a, popř. do
provedéní řádného odečtu,

417. Změna odběratele V daném odběrném místě bez přer!šenidodáVky a bez změny Dodavatele
(žV, přepis odběrného místa) je podminěna řádným LikonĎením předchozího smluvního
Vžahu Taková změna je pak předevšlm podminěna Vyrovnáním Veškeaý,ch záVazkŮ
zákazn|ka ýůčDodavateli, jinakje DodavatelopráVněn tuto změnu odmítnout.
4.18. zákazn|k je slozlměn s tím, že V připadě poskytnutí opožděnésoučinnosii ěi jejího
neposk}4nutí ze stlany zákazníka či PDs se Dodavatel nedostáVá do prodlení s plněním
svých zákonných či smluvních povinností Vázaných na součinnost ze sílany zákazf,íka neba
PDs,
Úroky z prodlení a smluvní poplatky
5.1,

V případě prodlení s úhlador.] kterékolV splatné peněžitépohledáVky (peněžilého dl!hu) nebo
její části podle této smlouvy, je povinný Účastník (d]užník)povinen zaplatit opráVnénému
ÚčEstníkovi smlouvy (Věřitel]) zákonný úrok z prodlení z dlužnéčástky, a io od prvního dne
prodleníaždo zap acenÍ,

5,2.

zákaz|ik je povinen zaplatt Dodavateli smLuvní poplatek dlé platného ceníku poplatků za
každou písemnou (lstinnou) a/nebo telefonickou (hlasovou) upomínku a/nebo upominku
zaslanou prostřednictýím textové zpráVy slvs a/nebo uPomínku zaslanou prostředn]ctvlm
elektronické komun kace (e-ma l) a/nebo upomínku zaslanou prostřednictvím datových
schránek provozovaných Českou poštou, s,p. Upominku na splněníjednoho a toho samého
případu porušení povinnosti lze zaslat opakovaně, účtovatpoplatek lze jen za prvni 3 pokusy
upomínky, Vo ba forrny upomínky je na Dodavateli,

5,3.

5.4.

zákazník je povinen zaplatit Dodavateli smluvní pokutu Ve výš 2,000 Kč bez DPH v případě
prodLení s úhradou jakéko iV finančnícastky déle než 10 dní po splatnosti, Tím není dotčeno
právo Dodavatele na úhradu dlužnéčástky, práVo k odstoupení od télo smlouvy, ani nárok
Dodavate e na náhíadu škody V plné Výši,
zákaznik je povinen Vyplnit smlouvu úplnými a pravd Vými údaji Porušení této povinnost
zákaznika Je podstatným porušenímpovinností ze smlouvy a Dodavatél je opíáVněn
V takovém případě od srnlouvy odstoup t, V případě porušení uvedené povinnosti Zákazníka
uvést pravdiVé a úplnéúdaje, je Zákazník povinen uhradit Dodavate]i smluvní pokltu Ve Vyši
5.000 Kč bez DPH, Uhrazenim smuvní pokuty nénídotřéno práVo Dodavatel dornáhat se
náhrady Vzniklé škody,

5,5,

Zákazník bere na Vědomí, že veškeré náklady spojené s uplatněním případné pohledávky,
kterou by za ním Dodavatel evjdoval z tiiulu posk},lování DodáVek Komodily, jdou k tíži
zákazí\íka a považujl se za příslušenství předmětné poh edáVky Dodavatele, zákaznik berc
na Vědomí, že za náklady spojené s uplatněnim takové pohledávky se považL]ji zejrnéna
soudní poplatky, odměna advokáta či notáře, náklady na zasílání upomínéka jiné !pomínání
zákazníka jakož i nák]ady Vymáhán í pohledáVky,

5,6,

Jakékoliv ujednání o sm uvních poplatcich a smluvních pokutách nemá VlV na případný náíok
Dodavatele na náhladu škody V plné Výši, ušlý zisk a úrok z prodlení, Uhlazením pokuty není
sankciovaná poVinnost splněna,

6.

Reklamace a řešení spolů

6,1, Veškerá sdělení týkajícl se smlouvy se

považuji za doručená, pokud byla odeslána na

pos|eoni známou adlesu díuléhoÚcastnika Ío,mo.L dopolučenézas'l<y, a to ne.pozdéll 3,
pracovn den po odeslánl, Účrnl,y doručenínastanou V případě, že je spnéna podmínka
předchozí Věty iV případě, že drLJhý Úóastnik odmitne zásllku píljmout nebo pošta Vráti
zásilku jako nédoručitelnou,V takových piipadech sjednáVěji Uóástnlci že účinkydolL]čení
nastanou náslédujícíden po dni, Ve kterém se nedoíL]čitelná zásilka Vrát]la odesilateli
sděIení, určená všem Zákazníkům (hrornadná sděleni - např, změny

E-et.Dloš,o lc 2,-o,o2,9es,o.nKl".,.036,3 líoÉ,slooo,ď"s $o,.-ó..7"p.d,a,oo(-od ň
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Příloha č, 2 ke smlouVě o sdružených službách dodáVky

VoP, změny ceniku apod,) doručuje Dodavate] každémuZákazníkovi pouze prostřednictvím
uveřejnění těchto sdělení na Webové shánce Dodavatele www,enel9ie-pro-Vas,cz, Dnern
umístění a zpřístupnění takového sdělení na Wébovou stránku Dodavatele se příslušné
sdělení považuje za řádně sdělené zákazníkaýi. zákazník ]e povinen se s každým takovýrn
sdělením Dodavatele seznámit Upomínky o zaplacenl peněžitých pohledávek Dodavatele
můžeDodavatel doručovat Zákazníkovi téžformou textové zpráVy sMs na pos]ední

Dodavateli známé mobiní telefonní čísloZákazníka, formou e,maiju na posLední Dodavateli
známou e-rnailovou adres! Zákazníka nebo prostřednictvím datových schránek
provozovaných Českou poštou, s,p anebo telefonicky na telefonnl čísloZákaz^lka zákazník
jé povinen sdělit Dodavateli plsemně každézaveden[, změnu nebo Zrušení kontaktního úda]e
Ve shora uvedeném smyslu,

z

6,2,

Z]isti-l] kterýko]iV

6,3,

Reklamující Účastnlk zašle druhému ťJcastníkovl pisemno! VýzVu k odstranění zjištěného
stavu a kjeho nápravě, Reklamace musí obsahovat:

Účastníkůchybu nebo omyl při vyúčtovánídodávek Komodity podLe

smlouvy, pocetní nebo tiskovo! chybu ve Vyúčtování,mají Účasinlci nárok na uvedeníVěcído
správného stavu a případné Vypořádání

a)
b)
c)
d)
e)

ide ntifikaci VyzýVa]

ícíhoÚčastnlka,

identiílkačnI údaje rekamované faktLrry, Vč, Variabilního symbolu nebo zjištěného slavu,
presný popis reklamované skutečnostia odůvodněnírekamace,

kopié případné dokumentacé a dalšídůležitéskutečnosti rozhodné pro posouzeni
reklamace,

podpis Účastnika nebo jeho oprávněného zástupce, Včetně plné moci či listiny dokládající

opláVnění jednat V zastoupéní,Dodavatel můžeV případě pochybnosti Vyžadovat
autorizaci podpisu Zákazníka a/nebo]eho úřední ověření,

6,4, Každá up]atněná reklamace bude jednotliVě Vyřlzena Ve lhůtách stanovených záVazným práVním

předpisem, Každá nová ói opakovaná réklamace téžeskutečnosti bude Vyřizována ]ako
samostatná, Vyřizování opráVněné reklamace posunu]é splatnost oplávněně reklamovaných
platebních povinností, pokud i na základě opráVněné rekiamace budou po jejím Vyřízení p atební
povinnosli Zákazníka k Dodavateli existovat,
6,5,Účastnik Vyzvany k Vyllzeni leklamace tuto prešetřl a Výsledek šetřenl oznámI písemně
VyzýVajícimu ÚčastnikovI Ve lhútédo 15 ka]endářních dnú ode dne, kdy rek|amaci obdže, Byla-li
reklamace opráVněná, bude neprodleně provedeno Vzájemné Vypořádání rozdílúV platbách, a to
nejpozději do 30 kalendárních dnů ode dne doručeníreklarnace Vyzvanému Účastníkovi, spočíVáLi důvod rekamacé ve vyťlčtovánídistrjbuce plynu a/nebo elektřiny od PDs a Dodavatel reklamuje
Vyúčtovánídistribuce V souladL] s příslušným práVnírn předpisem u PDs, lhůty shora uvedénépo
dobu Vyřizování leklamace u PDs Dodavaté|em neběží,
6.6, Reklamace se uplatňuje doručénímna

zasílací adresu Účastníka uvedenou

V

příslušnésmlolvě

6.7,Všechny spory Vzn]kajjci z iéio sí]louvy a V souvsosti s ní budou rozhodovány s konečnou
platností u Rozhodčího soUdu př Hospodářské komoře Českéíepubhky a Agrárni komoie ceské
repub iky podle jeho řádu jedním rozhodcem jnrenovaným předsedoU Rozhodčlho soudu,

7.

závéřéčnáujednání

7.1, zákaz|ik se

zavazu]e poskytovat Dodavateli Veškelou potřebno! součinnost k tomu, aby
sm]ouva mohla být řádně plněna a nečinit Vyjma úkont], k nlmž je Výslovně oprávněn dle
smlouvy a těchto VoP za trvání smouvy žádné ťlkony, směřující k omezení či zamezení
existence podmínék pro řádné p]nění smloLrvy s ohledem k přenesené odpovědnost za
odchylku na Dodavatele. Tuto součinnost se zaýazýje zákazník Dodavate i posk},tovat i V
prípadě úkonů,směřujících k uzavření srnlouvy s Dodavaie|em (např, povinnost zákazníka

doložit Všechny požadované, úplnéa pravdivé doklady poiřebné V procésu přechodu
Zákazníka od půVodního k novérnu Dodavateli v Dodavatelem stanovené ]hůtě apod.) ěi
úkonůsměřujicích k ukončenísm uvního vzíahu zákaznika s předchozím Dodavatélem, V
případě prokazatelného odmítnutísoučinnosti je Dodavatel opíáVněn požadovat smluvní
pokuiu vé Výši 1,000 Kč bez DPH za každétakové porušenísmluvní povinnosti,

llr.rlr
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Příloha č. 2 ke smlouVě o sdruženÝch službách dodáVky

7,2,
7,3,

7.4,

Pokud je ljednáníve smlouvě v rozpolu s VoP, má ujednánive smlouvě přednost, Podínínky
jednotlivých produktových řad jsou so!částísmlouvy a ceníku a mají přednost před
ujednánímiVoP,
Pokud se jakékoli ustanovení Ve smlouvě nebo ustanovení V těchto VoP stane neplatným
nebo nevýkonate]ným, nemá taková neplatnost nebo nevykonatelnost vliv na platnost a
vykonate]ňost ostainích ustanovenl Účastníci sjednáVají, že v takovém případě nahradí
nbplatné nebo nevykonatelné ustanovení takovým platným nebo vykonatelným ustanovéním,
které V maximální míře zachová záměr neplatného nebo nevykonatelného ustanovení, Totéž
platí i pro případ eventuální smLuVní mezery a změny platnosti dotčených píáVních předpi§ů,
Dodavatel je opráVněn navrhovat zrněny smllvnich podmínek - tedy Smlouvy, VoP á ceníku
azákazník má pláýo ý případě nesouh]asu s takovou změnou odstoupit od smlouvy,

(náVrh zrněny) budou zveřejněny na Webovýoh stránkách Dodavatele
Www,energie-pro,vas.cz nejpozději 30 kaendářních dnů před zaóátkem jejich účinnosti,V
případě, ie zákazník se změnou VoP nesouh asl, je opíávněn od smlouvy odstoupit, a to

7.5, NoVé VoP

7.6,

7-7-

7,8,

hejpozději do 10, dne před nabytírn účinnostizměny VoP, V opačnémpřípadě se
novelizované VoP stáVaji záVaznými plo smluvní Vztah podle smlouvy,
NoVý ceník (náVlh změny) bude zveřejněn na Webových stránkách Dodavatele Www,energiepro-Vas,cz nejpozději 30 kalendářních dnů před začátkem jeho účinnost], V případě, že
2ákazník se změnou ceníku nesouh asi, je oprávněn od smlouvy odstoupit, a to nejpozději do
,1o,
dne paed nabytím účinnostizměny ceníku, V opačnémpřípadě se novellzovaný ceník
stáVá závazným pro da]šísm]uvníVztah podje smlouvy,
zákazník ié poýinen §é s novelizovanými VoP a céníkem seznámit, když bere na vědomí, že
má povinňost každý 1, a 15 denVměslc] navštíVit Webové stránky Dodavatele WWW energiepro-vas.cz, a to za účelemslédovánípřípadných informací zveřejnéných Dodavatelem
především za účelemsledování případných novelVoP či ceníku,
Účastníci se zavazují, že budou informace ziskané V souvislosti se smlouvou udržovat V

tajnost], nezveřejníje bez předchozího písemného souhlasu druhého Učastníka ve vztahu k

třétím osobám,'Vyjma připadu, kdy j]m zvéřejněnl nebo po- skytnutí třetl osobě určlje
příslušný práVní předpis,

7,9,

Později uzavřená smlouva rnezi Zákazníkem a Dodavatelem nahrazuje dříVe UzáVřenou

smlouvu ohledně téhožplnění, ikdyž to v později uzavřené smlouvé nenívýslovně uvedeno,
V případě jiného odběrného místa se nejédná o totéžplnění,

7,1o, Účastníci se Vzájemně zaýazu]í podáuat si Včasnéa uróité infonŤace o změnách údajů
uvedených ve smlouvě, Včetně takových úda]ů,jako ]sou změny identifikaĎních údajů
Učastni'ka, osobních uda]ů, zasílacíadlesy; opomenuti nebo neposk},inulí takových informací
jde k tiž povinného Účástníka, Úč€stníci se dále zavazujl poskytovat si Včas všechny
lnfolmace, které by měly nebo mohly mít vliv na plnění smloi]Vy, zákaznik se zaýazuje v
prípadě potřeby (např požadavek PDs) Všechny tyto výše uvedené změny doložit kopií
dokladu, který změnu dosvědčUje, Dodavatel je oprávněn jakéko]i změny či informace
Zákazníkovi sdělovat jejich uveřejněnírn na svých Wébových stránkách a Zákazník je povinen
se s nimi seznámit,
7,11, Dodavatel je opráVněn při kontakiu se Zákazníkem nebo jeho zástupcem požadovat
idenlifikaci ále píavideL stanovených Dodavatelem, Dodavatelje opráVněn požadovaný úkon
neprovést, pokud se Zákazník neidentfikuje řádným způsobem nebo přidúVodném podezření
na zneužiti identifikačnlch píostředků Pro zp.ostřed kován I ,informací rozhodných pro Vznik,
trvání a zánik smluvního vztahu rnézi Dodavatelerr a zákaz|íkem je Dodavate oprávněn, z
důVodu obrany proti zne!žitíinformaci, trvat na pIsemné komunikac se Zákazníkem Včetně
písemnéhozmocnění uděleného třetí osobě

7.12- Pokud je za zákaznlka jakožto zmocnitele při uzavkání, změně nebo ukončování smlouvy
činěn úion na základě Ólné moci, můžeDodavatel vyžadovat autorizac podpisu zmocnitele
a/nebo jého úřední ověření,

7,13. záka^ík tímto uděluje Dodavateli souh|as se zpracováníín svých osobních údajůV sou|adu
še zákonem č 1o1/2Óoo sb,, V platném znění, a to zéjrnénapro potřeby zasíláni obchodních
tneoePlo>
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PříIoha č, 2 ke smlouvě o sdruženÝch slL]žbách dodávky

sděÉni potieby

pi'padnéh"o_VymáMn: solatnych
obchodn|, maíketlngove Bkož , za úóelen
povéienou ťetí
za záRazn$;rn p;aýáděného Dodavaielerr nebo jin

oonledávek Dodavatele

ooh|edave\,Dooávate|em za
splatných
'pou"'žován y
7ejŤené údaje uveoené ve
,ioái" r"ou
sJb]e(tum Za o,oín]
'jcerv-ib;áioujnr
osobnióh úoajůíozuŤi Dodavalel,
smlouvé, osobou spravce sé p,o ';stouoen;
smlor,vy Zákaznik Uděluie souhlas
ote
|et od
oňDadně leho zaměstran" oou6,"n' 1-u-y-tinu'einrostr
jou"
t*áni srn'ouuy á da|e po dobu ovou
!i]"#]iJ"iňr. i"tJ', orooni.l, tauiďi,o
"JoIn,asu se ,p,acouaniř osoblich.,úda,ů,Zákaznik
ř]:^'5'i,i""#"r nJoo po oauotan,
SŤlouvy
,oun'""i,tinr, že Dodavatel je oprávnen pii pněr;dodavatelj,
i",i.rJ",i"
půVodnimu
piedevšim
" zar.".nňu ii,"ii," oiobam,
:áĚřH;ěii"|.é"J "li"ili,ia4"
pVř l" Šrntouuy to j;n za úcelem realizace Smlouvy,

5;;"*';;;á;ě
Ži"r;"icJ, j"y.

téžza účelem
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d;;i
ĚiŠ;fiiŇ;iiiJO,,'pr,
jiným,
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nikoliV

7'14'smlouvaaVztahymeaDodavatelemazákazníkémznívyplývajícíseřídípředevŠÍmÉZa
' ,akonem ó 8gt2a12 sb. obcanským záíorikem
znénítéchto vop a to pii oodplsu smlouvy
7.15. zakaznikje povinen slvldlt svýrr podpisem se
je^plečet'_a jeich
s vóp seznamr' iádné si
Podplsem téchio VoP zaiarn", ,wžiiJle
ne,7namena
vop
na
podpisu záka1niké
óbsanu rczuri a svop souh,asi, Áosence
i".,rtnost s m tou uv a nesounlas Zákalnika s VoP,
od 1,1,1,2o,15
7,16, Tyo VoP ]sou platné od 1,1o,2o15 a účinné
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