
V!EOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
SPOLE"NOSTI ELGAS ENERGY, s.r.o.

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. ELGAS ENERGY, s.r.o., se sídlem Dobronická 1257, 148 00 Praha, zapsaná v obchodním rejst#íku vedeném M$stsk%m soudem v Praze, oddíl C, vlo&ka 286631, I"O: 29321638 DI": 
CZ29321638 (dále jen „Dodavatel“), jako dodavatel zemního plynu a elekt#iny (dále spole'n$ jako „Komodity“ nebo jednotliv$ jako „Komodita“), je v rozsahu ud$len%ch licencí oprávn$na 
dodávat zemní plyn a elekt#inu a vydává dle p#íslu(né právní úpravy tyto v(eobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“). Dodavatel v rámci své 'innosti poskytuje Zákazník)m i jiné 
slu&by, které nejsou fakticky závislé na dodávkách Komodit a které se pova&ují jen za dopl*kovou vedlej(í 'innost (dále jen „Slu&by“). Tyto VOP upravují nejen podmínky dodávek 
Komodit, ale i podmínky poskytování Slu&eb Zákazník)m.

1.2. Poskytování sdru&en%ch slu&eb dodávky Komodit se mezi ú'astníky, tj. mezi Dodavatelem a Zákazníkem, fyzickou 'i právnickou osobou (dále jen „Zákazník“), #ídí uzav#enou 
Smlouvou o sdru&en%ch slu&bách dodávky Komodit (dále jen „Smlouva“) a jejími sou'ástmi, které tvo#í tyto VOP, aktuální ceníky Komodit (dále jen „Ceník Komodit“), ceník poplatk) (dále 
jen „Ceník poplatk)“) a Ceník Slu&eb (dále jen „Ceník Slu&eb“). Ustanovení ve Smlouv$ mají p#ednost p#ed ustanoveními VOP 'i jin%ch sou'ástí Smlouvy, jsou-li tyto v rozporu.

1.3. Není-li v%slovn$ uvedeno jinak, pojem Smlouva zahrnuje i smlouvu o poskytování Slu&eb. Smlouva o sdru&en%ch slu&bách dodávky Komodit se pova&uje za smlouvu hlavní (dále jen
„Hlavní smlouva“) a smlouva o poskytování Slu&eb se pova&uje za smlouvu fakultativní a závislou na Hlavní smlouv$ (dále jen „Závislá smlouva“). Dojde-li k ukon'ení Hlavní smlouvy, tak 
zaniká i Závislá smlouva. Dojde-li k ukon'ení Závislé smlouvy, nap#. na základ$ dohody smluvních stran, &e Slu&by nebudou dále poskytovány, tak tím není dot'ena Hlavní smlouva. 
Nespeci+kují-li smluvní strany ve vzájemném styku v%slovn$ jinak a nevztáhnou své jednání pouze k té 'i oné smlouv$ (Hlavní smlouv$ nebo Závislé smlouv$), tak platí, &e takové 
jednání se bude vztahovat jak na Hlavní smlouvu, tak i Závislou smlouvu a opa'n$.

1.4. VOP up#es*ují obecnou úpravu zákona '. 89/2012 Sb., ob'anského zákoníku (dále jen „OZ“), zákona '. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o v%konu státní správy v energetic-
k%ch odv$tvích (dále jen „EZ“), a p#íslu(n%ch souvisejících právních p#edpis) a technick%ch norem. Právní vztahy, které nejsou v%slovn$ upravené Smlouvou a t$mito VOP, se #ídí OZ, EZ a 
p#edpisy jej provád$jícími, Pravidly pro provozování distribu'ní soustavy a Podmínkami distribuce Komodit vydan%mi p#íslu(n%m provozovatelem distribu'ní soustavy. Jedná-li se o 
Zákazníka v postavení spot#ebitele, #ídí se práva a povinnosti Zákazníka a Dodavatele také zákonem '. 634/1992 Sb., o ochran$ spot#ebitele (dále jen „ZOS“).

1.5. Pro ú'ely t$chto VOP se pou&ité pojmy vykládají ve smyslu EZ a p#edpis) jej provád$jících, neníli v%slovn$ stanoveno jinak. V(echny 'asové termíny ve Smlouv$ v'etn$ p#íloh, VOP a 
ve vzájemné komunikaci smluvních stran jsou uvád$ny v 'ase platném na území "eské republiky.

1.6. Zákazník uzav#ením Smlouvy potvrzuje, &e obdr&el, seznámil se a &e souhlasí se zn$ním t$chto VOP, platn%m Ceníkem Komodit, Ceníkem poplatk) a Ceníkem Slu&eb, které jsou 
rovn$& uvedeny na webovém portálu Dodavatele na adrese www.elgasenergy.cz (dále jen „Portál Dodavatele“) jako aktuální ke dni uzav#ení Smlouvy. V(echny dokumenty aplikovatelné 
na smluvní vztahy se spot#ebiteli a podnikající fyzické osoby s ro'ní spot#ebou plynu do 630 MWh nebo odebírající elekt#inu z hladiny nízkého nap$tí jsou Dodavatelem v zve#ejn$ny na 
Portále Dodavatele zp)sobem umo&*ujícím trval% p#ístup k nim a jejich ulo&ení, a to v'etn$ p#ede(l%ch verzí.

1.7. Obchodní podmínky Zákazníka jsou pro smluvní vztahy zalo&ené Smlouvou neú'inné a neaplikovatelné.
1.8. Jakákoli ústní nebo písemná prohlá(ení, záruky, jednání, oznámení o zám$rech a obchodní praxe v%slovn$ neuvedené 'i v%slovn%m odkazem nezahrnuté ve Smlouv$ 'i v t$chto 
VOP nebudou pro &ádnou smluvní stranu závazné. Ka&dá ze smluvních stran prohla(uje, &e se neopírá ani nebyla ovlivn$na &ádn%mi prohlá(eními druhé smluvní strany, které nejsou 
obsa&eny ve Smlouv$ 'i v t$chto VOP. V%slovn$ platí, &e Smlouva spole'n$ s VOP, Ceníky Komodit, Ceníkem poplatk) a Ceníkem Slu&eb nahrazuje ve(keré d#ív$j(í písemné 'i ústní 
dohody jakéhokoli charakteru.

2. UZAV,ENÍ SMLOUVY

2.1. Smlouva 'i její dodatek m)&e b%t uzav#ena i jinak ne& písemnou formou, zejména, nikoli v(ak v%hradn$, v n$které z následujících forem 'i jejich kombinacích:

2.1.1. písemn$ doru'ením elektronického zobrazení Zákazníkem vlastnoru'n$ podepsané Smlouvy 'i jejího dodatku Dodavateli v b$&n%ch formátech jako nap#. .jpg, .pdf, .gif, .bmp, .ti-, 
.png s tím, &e Smlouva je uzav#ena okam&ikem p#ipojení podpisu Dodavatele jako druhého v po#adí, a to i p#esto&e návrh Smlouvy ji& obsahoval faksimile podpisu Dodavatele, a 
odesláním jednoho vyhotovení zp$t Zákazníkovi;

2.1.2. písemn$ elektronicky se zaru'en%m elektronick%m podpisem obou smluvních stran ve smyslu obecn$ závazn%ch právních p#edpis);

2.1.3. písemn$ elektronicky, kdy vlastnoru'ní podpis smluvních stran je zachycen pomocí speciálního elektronického za#ízení jako nap#. tablet (biometrick% podpis);

2.1.4. písemn$ elektronicky, kdy projev v)le smluvních stran je u'in$n ve form$ a zp)sobem stanoven%m Dodavatelem a je systematicky zachycen a archivován v elektronickém 
systému Dodavatele.

2.2. V p#ípad$, kdy není uzav#ena Smlouva v písemné podob$ ani distan'ním zp)sobem, pova&uje se zaplacení zálohy nebo platby za vyú'tování dodávky Komodity nebo platby za 
Slu&by za souhlasn% projev v)le Zákazníka s uzav#ením Smlouvy. Písemn$ uzav#ená Smlouva a její ustanovení o cen$ a dob$ trvání Smlouvy, jako& i jin%m zp)sobem uzav#ené Smlouvy, 
mohou b%t m$n$ny i ústn$ 'i distan'ním zp)sobem prost#ednictvím prost#edk) komunikace na dálku.

2.3. Zákazník p#edá Dodavateli vypln$n% a #ádn$ podepsan% formulá# Smlouvy, a to p#ed uzav#ením Smlouvy; to neplatí v p#ípad$, je-li Smlouva uzav#ena distan'ním zp)sobem. Jedno 
vyhotovení vypln$ného formulá#e Smlouvy s podpisem Dodavatele obdr&í Zákazník zp$t. V p#ípad$ uzav#ení Smlouvy distan'ním zp)sobem, za(le Dodavatel na Zákazníkem jakoukoli 
udanou adresu potvrzení o uzav#ení Smlouvy, p#íp. rozpis záloh.

2.4. Vlastnoru'ní podpis zástupce Dodavatele m)&e b%t v p#ípad$ uzavírání, zm$ny nebo ukon'ování Smlouvy nahrazen jeho faksimile (i elektronickou). Stejn%m zp)sobem lze 
postupovat i v p#ípadech následného písemného styku v rámci pln$ní Smlouvy, není-li ve Smlouv$ nebo VOP stanoveno jinak. Faktury, písemná oznámení o platb$ záloh a ostatní 
obdobné podklady pro platby vypl%vající ze Smlouvy vystavené zp)sobem hromadného zpracování dat nemusí obsahovat podpis ani razítko Dodavatele, pokud z jejich obsahu 
vypl%vá identi+kace Dodavatele 'i poskytovatele slu&by.

2.5. Reklama v jakékoli form$, uvedení v katalogu nebo Portále Dodavatele nejsou návrhy na uzav#ení Smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 OZ.

2.6. Dodavatel je oprávn$n bez uvedení d)vodu odmítnout uzav#ení Smlouvy. K tomuto kroku Dodavatel p#istupuje zpravidla za situace, kdy nap#íklad Zákazník dle zji(t$ní Dodavatele 
má (patnou platební morálku, je evidován v registru dlu&ník) 'i je v úpadku.

2.7. Smlouva nab%vá ú'innosti dnem zahájení dodávky Komodit.

3. P,EDM.T SMLOUVY

3.1. Na základ$ uzav#ené Smlouvy se Dodavatel se zavazuje:

3.1.1. dodat sjednané mno&ství Komodit do odb$rn%ch míst Zákazníka sjednan%ch ve Smlouv$ v kvalit$ stanovené p#íslu(n%mi právními p#edpisy;

3.1.2. p#evést vlastnické právo k dodané Komodit$ na Zákazníka;

3.1.3. p#evzít za Zákazníka odpov$dnost za odchylku v re&imu p#enesení odpov$dnosti za odchylku dle p#íslu(n%ch právních p#edpis) (tato povinnost Dodavatele nezavazuje v p#ípad$ 
soub$&né dodávky více dodavatel) do odb$rného místa Zákazníka) Zákazník se zavazuje dodanou Komoditu ve sjednaném mno&ství a stanovené kvalit$ odebrat, p#evzít do svého 
vlastnictví a zaplatit dohodnutou kone'nou cenu. V p#ípad$, &e Smlouva nestanoví produktovou #adu, má se za to, &e ú'astníci smluvili produktovou #adu „EXTRA36“ nebo smluvili 
individuální cenu (uvedena bez DPH), kterou uvedli ve Smlouv$ místo produktové #ady;
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3.1.4. poskytovat dal#í Slu$by, bylo-li jejich poskytování sjednáno ve Smlouv%.

3.2. Uzav&ením Smlouvy Zákazník v'slovn% souhlasí, aby Dodavatel uzav&el s p&íslu#n'm provozovatelem distribu(ní soustavy (dále jen „PDS“) Smlouvy zahrnující distribuci elekt&iny 
a/nebo distribuci zemního plynu do p&íslu#ného odb%rného místa Zákazníka, jako$ i Smlouvy o p&ipojení odb%rného místa Zákazníka, a za tímto ú(elem se Zákazník zavazuje ud%lit 
Dodavateli plnou moc ke v#em souvisejícím jednáním.

3.3. Smlouva se uzavírá na dobu ur(itou dle sjednané doby ve Smlouv%, a to na 2 nebo 3 roky ode dne ú(innosti Smlouvy. Doba, na kterou se Smlouva sjednává, za(íná prvním dnem 
zahájení dodávek Komodit Zákazníkovi.

3.4. V p&ípad%, $e Dodavatel uhradí za Zákazníka jak'koli poplatek, smluvní pokutu, náhradu #kody (i jiné náklady (zejména ve form% dobropisu – bonusu) za ú(elem (pro Zákazníka 
bezplatného) p&echodu k Dodavateli od jiného dodavatele, a Smlouva bude z jakéhokoli d)vodu ukon(ena p&ed uplynutím sjednané doby ur(ité, je Zákazník povinen uhradit, resp. 
vrátit, Dodavateli i ve#keré takto vynalo$ené náklady, a to v pom%rné v'#i dle pom%ru po(tu m%síc), po které Smlouva netrvala, a( m%la, oproti po(tu m%síc), na jejich$ dobu trvání byla 
Smlouva sjednána.

4. U*IVATELSK+ Ú"ET

4.1. Dodavatel je oprávn%n z&ídit Zákazníkovi u$ivatelsk' ú(et na Portále Dodavatele (dále jen „Ú(et Zákazníka“). Zákazník nemá nárok na z&ízení a u$ívání Ú(tu Zákazníka, poskytnutí 
této slu$by je jen na uvá$ení Dodavatele. Z rozhraní Ú(tu Zákazníka m)$e Zákazník objednávat dopl,kové slu$by, provád%t zm%ny údaj) o své osob%, získávat údaje o spot&eb%, získat 
údaje o Smlouv%, jsou-li dostupné v Ú(tu Zákazníka.

4.2. Údaje uvedené v Ú(tu Zákazníka je Zákazník p&i jakékoliv jejich zm%n% povinen aktualizovat. Zákazník je povinen uvád%t v Ú(tu Zákazníka správn% a pravdiv% v#echny údaje 
vztahující se k jeho osob% a p&ípadn% objednávce Slu$eb. Zm%na údaj) Zákazníkem v Ú(tu Zákazníka se pova$uje za doru(enou Dodavateli, je-li v Ú(tu Zákazníka provedena a 
potvrzena Zákazníkem a sou(asn% Zákazníkovi zasláno potvrzení Dodavatele o provedení zm%ny. Údaje uvedené Zákazníkem v Ú(tu Zákazníka a p&ípadn% p&i objednání Slu$eb budou 
Dodavatelem pova$ovány za správné a úplné.

4.3. P&ístup k Ú(tu Zákazníka je zabezpe(en u$ivatelsk'm jménem a heslem. Zákazník se zavazuje, $e nebude Portál Dodavatele ani jednotlivé údaje umo$,ující registraci nebo p&ístup k 
Ú(tu Zákazníka zp&ístup,ovat dal#ím osobám a zabezpe(í je proti zneu$ití. Dodavatel neodpovídá za zneu$ití p&ístupov'ch údaj) Zákazníka t&etí osobou.

4.4. Vytvo&ení Ú(tu Zákazníka a u$ívání Portálu Dodavatele je v$dy vázáno na jednu osobu. Z&ízení Ú(tu Zákazníka s vyu$itím osobních (i jin'ch identi-ka(ních údaj) t&etí osoby je 
zakázáno.

4.5. Jakékoli zneu$ití Ú(tu Zákazníka je zakázáno a zakládá povinnost nahradit vzniklou újmu. V p&ípad% d)vodného podez&ení na zneu$ití Ú(tu Zákazníka je Dodavatel oprávn%na Ú(et 
Zákazníka zru#it.

4.6. Dodavatel m)$e kdykoli bez uvedení d)vodu zru#it Ú(et Zákazníka, a to zejména, nikoliv v#ak v'lu(n%, v p&ípad% ukon(ení Smlouvy nebo v p&ípad%, kdy Zákazník (i t&etí osoby 
vyu$ívají Ú(tu Zákazníka nedovolen'm zp)sobem v rozporu s jeho ú(elem (i ke #kod% Dodavatele.

4.7. Zákazník bere na v%domí, $e Ú(et Zákazníka nemusí b't dostupn' nep&etr$it%, a to zejména s ohledem na nutnou údr$bu (i v'padky hardwarového a softwarového vybavení 
Dodavatele, pop&. t&etích osob zaji#.ujících provoz Ú(tu Zákazníka pro Dodavatele.

4.8. Ve#keré Dodavatelem uvedené informace, p&ehledy a vyhodnocení zp&ístupn%né v Ú(tu Zákazníka mají informativní charakter a Dodavatel nezaru(uje úplnost a správnost informací 
zp&ístupn%n'ch v Ú(tu Zákazníka.

5. DODÁVKA KOMODIT

5.1. Dodávka a odb%r Komodity se pova$uje za zahájenou prvním dnem uskute(n%ní dodávek a odb%ru, a to v 06:00 hodin SE" (zemní plyn), v 00:00 hodin SE" (elekt&ina).

5.2. Dodavatel zahájí dodávku Komodity do ka$dého odb%rného místa Zákazníka po provedení v#ech úkon) (v(. úkon) PDS) nezbytn'ch k zahájení dodávky, pokud Zákazník splnil 
v#echny podmínky a poté, co bude ukon(en smluvní vztah se p&edchozím dodavatelem Komodity, nejedná-li se o první p&ipojení Zákazníka.

5.3. Dodávka Komodity se uskute(,uje z distribu(ní sít% PDS dle Smlouvy o p&ipojení, kterou Zákazník uzav&el s PDS v souladu s Pravidly provozování distribu(ní soustavy a Podmínkami 
distribuce Komodity vydan'mi p&íslu#n'mi PDS.

5.4. Dodávka Komodity je spln%na jejím p&echodem p&es m%&icí za&ízení, kter'm je m%&ena, do odb%rného za&ízení Zákazníka. M%&ení dodávky Komodity, vyhodnocení a p&edávání 
v'sledk) m%&ení zaji#.uje PDS v souladu s EZ a dle p&íslu#n'ch právních p&edpis) a pravidel a &ád) PDS.

5.5. M%&ení dodávek plynu, v(etn% vyhodnocování a p&edávání v'sledk) m%&ení a dal#ích nezbytn'ch informací pro vyú(tování dodávky plynu, je zaji#.ováno PDS podle p&íslu#ného 
právního p&edpisu. Podmínky m%&ení jsou p&edm%tem platné smlouvy o p&ipojení na distribu(ní soustavu uzav&ené mezi Zákazníkem a PDS. Nam%&en' objem plynu je p&epo(ítáván dle 
TPG 902 01 na vzta$né podmínky. Takto p&epo(tené dodané mno$ství plynu se dále p&epo(ítává na energii vyjád&enou v kWh.

5.6. Jakost plynu musí v$dy odpovídat kvalitativním hodnotám uveden'm v p&íslu#n'ch technick'ch p&edpisech ve zn%ní aktuálním ke dni dodání plynu. Z hlediska bezpe(ného u$ití 
plynu je nutné dodávat plyn v takové kvalit%, která odpovídá po$adavk)m zám%nnosti r)zn'ch druh) zemních plyn) stanoven'ch v uveden'ch technick'ch p&edpisech.

5.7. Dodavatel a Zákazník se zavazují p&i pln%ní Smlouvy postupovat v souladu s t%mito VOP, dále platn'mi Pravidly provozování distribu(ní soustavy místn% p&íslu#ného PDS, 
Podmínkami distribuce Komodit, právními p&edpisy i technick'mi normami "SN a "SN EN.

6. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

6.1. Zákazník má právo:

6.1.1. na &ádnou dodávku Komodity v souladu se Smlouvou,

6.1.2. na p&ezkou#ení m%&idla v p&ípad%, $e má pochybnosti o správnosti m%&en'ch údaj) nebo zjistí-li na m%&idle závadu (i po#kození; v p&ípad% $e na m%&idle nebude zji#t%na závada, 
náklady na p&ezkou#ení m%&idla jdou k tí$i Zákazníka;

6.1.3. na poskytování dal#ích Slu$eb, bylo-li jejich poskytování sjednáno ve Smlouv%;

6.1.4. na reklamaci dle (l. 12. t%chto VOP.
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6.2. Zákazník je povinen vedle dal#ích povinností stanoven$ch ve Smlouv% a t%chto VOP:

6.2.1. poskytnout Dodavateli p&ed uzav&ením Smlouvy úplné a pravdivé informace o své osob%, odb%rném místu, p&edpokládané dodávce Komodity a dal#ích informacích souvisejících s 
pln%ním Smlouvy. Zákazník je zejména povinen oznámit Dodavateli zm%ny ve sv$ch právních pom%rech, které mají nebo mohou mít vliv na pln%ní závazk' ze Smlouvy, a to neprodlen%, 
nejpozd%ji v#ak do 10 dn' od okam(iku, kdy nastaly; zejména je povinen oznámit a dolo(it sv'j vstup do likvidace, zahájení insolven)ního )i exeku)ního &ízení, &ízení o v$konu 
rozhodnutí, úpadek, prohlá#ení konkurzu, povolení oddlu(ení )i reorganizace a dal#í v$znamné skute)nosti;

6.2.2. ud%lit na (ádost Dodavatele plnou moc ke v#em jednáním sm%&ujícím k zaji#t%ní dodávek Komodity a/nebo pln%ní dal#ích Slu(eb;

6.2.3. umo(nit Dodavateli proces zm%ny dodavatele v p&íslu#ném termínu, p&ípadn% zajistit ke dni zahájení dodávky ukon)ení v#ech stávajících smluv, které má uzav&eny pro dodávky 
Komodity do odb%rného místa, zejména ne)init (ádná právní jednání, která by Dodavateli bránily v provedení zm%ny dodavatele;

6.2.4. nesjednat od data platnosti Smlouvy dodávku Komodit do odb%rného místa, k n%mu( byla uzav&ena Smlouva, s jin$m dodavatelem, její( ú)innost by se p&ekr$vala, by* i )áste)n%, 
s dobou ú)innosti Smlouvy, a to z d'vodu p&enesení odpov%dnosti za odchylku na Dodavatele. Poru#ení této povinnosti je podstatn$m poru#ením Smlouvy, které oprav+uje 
Dodavatele k odstoupení od Smlouvy;

6.2.5. respektovat pravidla vydaná p&íslu#n$m PDS p&i odb%ru Komodity podle Smlouvy stanovená zejména v podmínkách PDS;

6.2.6. plnit Dodavateli &ádn% a v)as ve#keré pen%(ité závazky dle Smlouvy, v)etn% úhrady záloh, cen Komodit, dal#ích Slu(eb, poplatk', úrok' a sankcí;

6.2.7. zajistit p&ístup PDS k m%&idlu na ka(dém odb%rném míst% za ú)elem provedení kontroly, ode)tu, oprav, údr(by, v$m%ny )i odebrání m%&idla, a to rovn%( p&i ukon)ení odb%ru nebo 
p&eru#ení dodávky Komodit. Neumo(ní-li Zákazník v p&edem oznámené dob% ode)tu p&ístup k m%&idlu a nesd%lí-li ov%&itelné údaje o nam%&eném mno(ství Komodity do 3 dn' od 
doru)ení v$zvy k nahlá#ení stavu m%&idla, vyú)tuje Dodavatel spot&ebu Komodity podle spot&eby z minulého srovnatelného období nebo v$po)tem podle po)tu, druhu a p&íkonu 
nainstalovan$ch spot&ebi)' v souladu s ustanoveními právních p&edpis'. Stejn$m zp'sobem je Dodavatel oprávn%n vyú)tovat spot&ebu Komodity v p&ípad% poruchy m%&idla. Zákazník 
je povinen Dodavatele nebo PDS o poru#e m%&idla písemn% vyrozum%t bezodkladn% po zji#t%ní takové poruchy. Ode)et je provád%n zpravidla jednou za faktura)ní období;

6.2.8. odebírat Komoditu za dohodnut$ch podmínek pouze p&es m%&idlo, které p&ipojil PDS nebo jím pov%&ená osoba;

6.2.9. zdr(et se jak$chkoliv zásah' do m%&idla a jeho p&ipojení v)etn% plomb; zabezpe)it m%&idlo tak, aby nemohlo dojít k jeho po#kození, odcizení nebo poru#ení plomb;

6.2.10. neprodlen% upozornit Dodavatele na zji#t%né vady a poruchy chodu m%&idla;

6.2.11. udr(ovat svá odb%rná za&ízení ve stavu, kter$ odpovídá právním p&edpis'm, technick$m normám a technick$m pravidl'm a umo(+uje bezpe)nou a spolehlivou dodávku 
Komodity tak, aby se nestala p&í)inou ohro(ení (ivota, zdraví )i majetku osob a v p&ípad% zji#t%ní závady tuto neprodlen% odstranit;

6.2.12. v p&ípad%, (e Zákazník po(aduje dodávku Komodity osvobozené od dan% z této Komodity dle zák. ). 261/2007 Sb., o stabilizaci ve&ejn$ch rozpo)t' a je dr(itelem oprávn%ní k 
nabytí této Komodity osvobozené od této dan%, jak stanovuje p&íslu#n$ právní p&edpis, musí tuto skute)nost dolo(it zp'sobem stanoven$m p&íslu#n$m právním p&edpisem dolo(it 
Dodavateli. Pokud je Zákazník osvobozen od dan% ze zemního plynu dolo(í bu, )estné prohlá#ení )i platné povolení celního ú&adu dle regulí p&íslu#ného zákona. V p&ípad% zm%ny této 
skute)nosti )i v$m%ny m%&idla dolo(í aktualizované povolení celního ú&adu. Pokud toto povolení nedolo(í, stává se automaticky plátcem této dan% dle zákona. Toto se t$ká kategorie 
Firma/Maloodb%ratel. Kategorie Domácnost je ze zákona od dan% osvobozena (dle zák. ). 261/2007 Sb.). Pokud Zákazník takto nabytou Komoditu osvobozenou od dan% z této 
Komodity nebo její )ást u(ívá pro jiné ú)ely, ne( stanoví p&íslu#n$ právní p&edpis pro její osvobození, p&ípadn% nabude Komoditu bez dan% z jiného d'vodu, je povinen tuto
odebranou Komoditu p&íslu#nému správci dan% p&iznat a zaplatit da+ stanovenou p&íslu#n$m právním p&edpisem (resp. postupovat zp'sobem stanoven$m tímto právním p&edpisem);

6.2.13. v p&ípad%, kdy Zákazník pozbude oprávn%ní nab$vat Komoditu osvobozenou od dan% z této Komodity, p&ípadn% dojde k jeho zm%n%, musí tuto skute)nost neprodlen% oznámit 
písemn% Dodavateli; Zákazník odpovídá Dodavateli za jakékoliv poru#ení povinnosti stanovené právními p&edpisy v souvislosti s nabytím a u(itím Komodity osvobozené od dan% z této 
Komodity. Zákazník uhradí Dodavateli #kodu, vzniklou Zákazníkov$m poru#ením p&íslu#ného právního p&edpisu upravujícím da+ové povinnosti v souvislosti s dodávkou Komodity a 
neoznámením Dodavateli pozbytí nebo zm%nu oprávn%ní nab$vat Komoditu osvobozenou od dan% z této Komodity;

6.2.14. v p&ípad%, (e je Zákazník z kategorie Firma/Maloodb%ratel, informovat Dodavatele o pou(ití plynu k jin$m ú)el'm ne( pro v$robu tepla s v$jimkou p&ípad', kdy tak u)inil ji( p&i 
uzav&ení Smlouvy, a dále pak o v#ech zm%nách a nastal$ch skute)nostech na jeho stran%, které mají nebo mohou mít vliv na povinnost placení dan% ze zemního plynu dle zák. ). 
261/2007 Sb., o stabilizaci ve&ejn$ch rozpo)t'. Dodavatel je povinen zohlednit rozhodné skute)nosti a( od okam(iku doru)ení oznámení ze strany Zákazníka.

7. PRÁVA A POVINNOSTI DODAVATELE

7.1. Dodavatel má právo:

7.1.1. na &ádné a v)asné pln%ní pen%(it$ch závazk' ze strany Zákazníka, zejména na zaplacení sjednané ceny Komodit, dal#ích Slu(eb, poplatk', úrok' a sankcí;

7.1.2. ukon)it, p&eru#it nebo omezit dodávku Komodity z d'vod' uveden$ch v )l. 10 t%chto VOP.

7.2. Dodavatel je povinen:

7.2.1. dodávat sjednané mno(ství Komodity do odb%rn$ch míst Zákazníka sjednan$ch ve Smlouv% v kvalit% stanovené p&íslu#n$mi právními p&edpisy;

7.2.2. p&evzít za Zákazníka odpov%dnost za odchylku v re(imu p&enesení odpov%dnosti za odchylku dle p&íslu#n$ch právních p&edpis', s v$jimkou soub%(né dodávky více dodavatel' do 
odb%rného místa Zákazníka;

7.2.3. zajistit v$m%nu a p&ezkou#ení m%&idla na základ% písemné (ádosti Zákazníka v p&ípad% speci-kovaném odst. 6.2.7. t%chto VOP;

7.2.4. zaslat Zákazníkovi fakturu s vyú)továním spot&eby Komodity po ukon)ení faktura)ního období )i v p&ípad% ukon)ení Smlouvy;

7.2.5. na (ádost Zákazníka v postavení spot&ebitele zp&ístupnit jím ur)enému poskytovateli energetick$ch slu(eb údaje z vyú)tování dodávky Komodity o jeho spot&eb% Komodity za 
alespo+ 3 p&edcházející zú)tovací období;

7.2.6. na po(ádání poskytnout Zákazníkovi jasné a srozumitelné vysv%tlení zp'sobu, jak$m bylo jeho vyú)tování vypracováno.

8. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1. Za dodávku Komodit je Zákazník povinen platit úplatu vypo)tenou na základ% spot&eby Komodit, a to za Cenu za dodávky Komodit (jak jsou de-novány ní(e). Zákazník je dále 
povinen platit dal#í sjednané poplatky v sazb% dle Ceníku poplatk' a ceny poskytnut$ch Slu(eb dle Ceníku slu(eb.
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8.2. Kone#ná cena dodávky zemního plynu je tvo$ena dv%ma slo&kami – #ástí regulovanou a #ástí neregulovanou. Regulovanou #ást kone#né ceny dodávky zemního plynu stanoví ERÚ 
cenov'm rozhodnutím a jedná se o cenu za distribuci, tvo$enou slo&kou variabilní, která závisí na mno&ství odebraného plynu a slo&kou stálou, která je tvo$ena stál'm m%sí#ním platem 
nebo cenou za rezervovanou distribu#ní kapacitu (dále jen „Cena za distribuci plynu“). Dal(í regulovanou cenou je cena za slu&by operátora trhu s elekt$inou a plynem, OTE, a.s. (dále jen 
„OTE“). Neregulovanou #ást ceny dodávky plynu tvo$í cena plynu, tj. cena za odebranou m%rnou jednotku plynu (MWh), v#etn% slu&eb obchodu (dále jen „Cena za plyn“). Cena za plyn je 
vydávána v Ceníku Komodit platném v dob% pln%ní a konkrétní cena bude stanovena na základ% smluvené produktové $ady, p$íp. stanovena p$ímo ve Smlouv%. Cena za distribuci plynu, 
cena za slu&by OTE a Cena za plyn jsou také dále spole#n% ozna#ovány jako „Cena za dodávku plynu“ nebo rovn%& „Cena za dodávku Komodity“.

8.3. Kone#ná cena dodávky elekt$iny je tvo$ena dv%ma slo&kami – #ástí regulovanou a #ástí neregulovanou. Regulovanou #ást kone#né ceny dodávky elekt$iny stanoví ERÚ cenov'm 
rozhodnutím a jedná se o cenu za regulovanou platbu za distribuci, regulovanou platbu za rezervovanou kapacitu, cenu za systémové slu&by, cenu za podporu v'kupu elekt$iny a cenu 
za #innost zú#tování OTE, jako& i souvisejících slu&eb (dále jen „Cena za distribuci elekt$iny“) a pevnou cenou silové elekt$iny za m%síc. Neregulovanou #ást ceny dodávky elekt$iny tvo$í 
cena za odebranou m%rnou jednotku elekt$iny (MWh), v#. slu&eb obchodu (dále jen „Cena za elekt$inu“, Cena za plyn a Cena za elekt$inu spole#n% dále také jako „Ceny za Komodity“ #i 
jednotliv% „Cena za Komodity“ nebo také „Cena za Komoditu“). Cena za elekt$inu je vydána v aktuáln% platném Ceníku Komodit a konkrétní cena bude stanovena na základ% smluvené 
produktové $ady, p$íp. stanovena p$ímo ve Smlouv%. Cena za distribuci elekt$iny a Cena za elekt$inu jsou také spole#n% ozna#ovány jako „Cena za dodávku elekt$iny“ nebo rovn%& „Cena 
za dodávku Komodity“. Hovo$í-li tyto VOP #i Smlouva o cen% bez bli&(í speci)kace, je tím my(lena obecn% jakákoli cena, poplatek #i náhrada stanovená Smlouvou nebo t%mito VOP.

8.4. K Cen% za dodávku plynu se p$ipo#ítává da* ze zemního plynu, da* z p$idané hodnoty, jako& i dal(í p$ípadné dan% a poplatky, stanovené p$íslu(n'm právním p$edpisem, a to ve v'(i 
a zp+sobem, jak stanoví p$íslu(n' právní p$edpis stanovující takovouto da* nebo poplatek. Ceny uvedené v Ceníku Komodit jsou kone#né.
8.5. K Cen% za dodávku elekt$iny se p$ipo#ítává da* z elekt$iny, da* z p$idané hodnoty, jako& i dal(í p$ípadné dan% a poplatky, stanovené p$íslu(n'm právním p$edpisem, a to ve v'(i a 
zp+sobem, jak stanoví p$íslu(n' právní p$edpis stanovující takovouto da* nebo poplatek. Ceny uvedené v Ceníku Komodit jsou kone#né.

8.6. Ceny za Komodity stanoví Dodavatel ve svém Ceníku Komodit; zm%ny cen je Dodavatel oprávn%n provád%t v souladu se zn%ním VOP. Jestli&e by dodávky Komodit nebo jiná pln%ní 
poskytovaná podle Smlouvy byly p$ímo #i nep$ímo zatí&eny jak'mikoliv dan%mi, poplatky nebo odvody anebo p$ímo #i nep$ímo zatí&eny zvlá(tními platbami stanoven'mi EZ, jeho 
provád%cími p$edpisy, rozhodnutím ERÚ nebo zvlá(tními právními p$edpisy, které v okam&iku uzav$ení Smlouvy nebyly známé nebo ú#inné, nebo jestli&e by se takové dan%, poplatky 
nebo odvody nebo zvlá(tní platby zat%&ující dodávky Komodit nebo jiná pln%ní poskytovaná podle Smlouvy zv'(ily, je Dodavatel oprávn%n p$evést ve(kerá z toho vypl'vající zatí&ení 
Zákazníkovi prost$ednictvím zv'(ení ceny odpovídajícímu zv'(enému zatí&ení dodávek nebo jin'ch pln%ní a Zákazník je povinen takto zv'(enou cenu Dodavateli zaplatit; to platí i pro 
zatí&ení, která na Dodavatele p$enesou jeho dodavatelé Komodit, pokud taková zatí&ení spo#ívají ve zv'(ení daní, poplatk+ nebo odvod+ nebo zvlá(tních plateb nebo v zavedení 
nov'ch daní, poplatk+ nebo odvod+ nebo zvlá(tních plateb, které nesou dodavatelé Komodit pro Dodavatele. Uveden' zp+sob zm%ny ceny platí i pro p$ípad dodate#ného sní&ení nebo 
zru(ení daní, poplatk+ nebo odvod+ nebo zvlá(tních plateb zat%&ujících dodávky Komodit nebo jiná pln%ní poskytovaná podle Smlouvy, které nesl Dodavatel nebo které nesli jeho 
dodavatelé Komodit pro Dodavatele, pokud tito takové zv'hodn%ní na Dodavatele p$enesli. Pokud by Dodavatel na základ% zvlá(tního právního p$edpisu nebo závazného rozhodnutí 
orgánu ve$ejné moci nebyl oprávn%n nové zatí&ení p$enést na Zákazníka nebo by ho nebyl oprávn%n p$enést v úplném rozsahu, je oprávn%n od Smlouvy odstoupit. Na zv'(ení #i 
sní&ení cen podle tohoto odstavce se nevztahuje #l. 14 VOP o právu Zákazníka odstoupit od Smlouvy p$i zm%n% cen.

8.7. Dodavatel je oprávn%n poskytovat té& individuální Ceny za dodávku Komodit, a to v závislosti na spln%ní objektivních kritérií, nap$íklad na objemu poskytovan'ch Slu&eb #i jin'ch 
slu&eb a odb%ru Komodit.

8.8. V pr+b%hu zú#tovacího období platí Zákazník Dodavateli pravidelné zálohy; jejich v'(e a #etnost je upravena ve Smlouv%, p$i#em& zálohové platby jsou stanoveny nejv'(e v rozsahu 
d+vodn% p$edpokládané spot$eby Komodity v následujícím zú#tovacím období. V p$ípad%, &e v'(e záloh není ve Smlouv% v'slovn% sjednána, je Dodavatel oprávn%n ur#it v'(i záloh 
p$im%$en% k v'(i p$edpokládaného odb%ru Komodit Zákazníkem a sou#asn% k cen% za distribuci Komodit. Není-li dohodnuto jinak, jsou zálohy splatné ve lh+tách uveden'ch v 
platebním kalendá$i, oznámení o zálohách, vyú#tování #i jin'ch dokumentech stanovujících jejich splatnost. Není-li dohodnuto #i Zákazníkovi oznámeno jinak, jsou zálohy splatné k 15. 
dni p$íslu(ného m%síce. Zákazník je povinen uhradit první zálohu k 15. dni m%síce, ve kterém je zahájena dodávka Komodity, a to i v p$ípad%, &e dodávka Komodity je zahájena a& po 15. 
dni tohoto m%síce. Dodavatel je oprávn%n m%nit v'(i, po#et i splatnost záloh s ohledem zejména na zm%ny Ceny za dodávku Komodity, zm%ny rozsahu dodávek Komodit nebo p$i 
nedodr&ování smluveného zp+sobu placení závazk+ Zákazníkem, a to tzv. oznámením o zálohách nebo platebním kalendá$em, p$ípadn% m+&e Dodavatel té& po&adovat, a to i  
opakovan%, slo&ení Jistoty (jak je de)nována ní&e) a& do v'(e trojnásobku odpovídající m%sí#ní zálohy na budoucí dodávku Komodity. V'(i, po#et a splatnost záloh je Dodavatel povinen 
se Zákazníkem sjednat p$im%$en% na základ% minulé skute#né spot$eby a u Zákazníka bez p$edchozí dodávky Komodity p$im%$en% k v'(i p$edpokládaného odb%ru a ceny za distribuci 
Komodity.

8.9. Zákazníkem zaplacené zálohy budou vypo$ádány v p$íslu(né zú#tovací faktu$e. Dodavatel pravideln% provádí vyhodnocení dodávky Komodity a její vyú#tování po uplynutí 
faktura#ního období. Dodavatel na zaplacené zálohy vyú#tuje i úplatu za poskytnuté Slu&by. Délka faktura#ního období #iní zpravidla 12 m%síc+, tj. doba mezi pravideln'mi ode#ty 
stavy m%$idla pro fakturaci, které zaji(,uje a provádí PDS, a to v termínech dle platn'ch pravidel a $ád+ PDS. Neumo&nil-li Zákazník PDS p$ístup k m%$ícímu za$ízení za ú#elem provedení 
ode#tu nebo nebylli ode#et proveden z jiného d+vodu, je Dodavatel oprávn%n ur#it mno&ství dodané Komodity dle mno&ství dodaného ve srovnatelném období, není-li právním 
p$edpisem stanoveno jinak, p$ípadn% nedojde-li k ur#ení mno&ství dodané Komodity dohodou smluvních stran. Takto postupuje Dodavatel i v p$ípad%, kdy nebyl proveden ode#et p$i 
zm%n% ceny.

8.10. Vyú#tování provádí Dodavatel da*ov'm dokladem (dále jen „faktura“), kter' obsahuje nále&itosti da*ového dokladu dle platného zákona o DPH. Toto vyú#tování provádí 
Dodavatel po ukon#ení faktura#ního období pro ka&dé odb%rné místo Zákazníka nebo p$i ukon#ení smluvního vztahu, jako& i v p$ípad% p$eru(ení dodávky Komodity v d+sledku 
poru(ení Smlouvy Zákazníkem. Faktura m+&e b't vystavena v elektronické podob%.

8.11. Faktura je splatná dle splatnosti uvedené  na faktuře. Zákazník je povinen p$i platbách ve prosp%ch Dodavatele pou&ívat variabilní symboly stanovené Dodavatelem na faktu$e #i 
ve Smlouv%; platba zaplacená pod nesprávn'm variabilním symbolem bude pova&ována za neuhrazenou a& do doby, dokud Zákazník platbu nedolo&í a neobjasní Dodavateli její ú#el. 
Vznikne-li Zákazníkovi za zú#tovací období p$eplatek, vrátí jej Dodavatel nejpozd%ji do doby splatnosti faktury, a to ve prosp%ch ú#tu, kter' Zákazník uvedl ve Smlouv%, pop$. na ú#et 
oznámen' Zákazníkem pozd%ji nebo po(tovní poukázkou typu C. V p$ípad% vrácení platby #i po(tovní poukázky z d+vodu neexistujícího ú#tu #i nedoru#itelnosti poukázky, p$íp. jejího 
neproplacení, je Dodavatel oprávn%n #ástku deponovat po dobu proml#ecí lh+ty pohledávky Zákazníka, následn% nále&í Dodavateli. Za den vrácení p$eplatku je pova&ován den podání 
p$íkazu bance Dodavatele nebo podacího dokladu po(tovní poukázky "eské po(t%, s.p. V p$ípad%, &e má Dodavatel v+#i Zákazníkovi splatnou pohledávku, vzniklou z jakéhokoli 
právního d+vodu, je Dodavatel oprávn%n pou&ít p$eplatek vyú#tování, jen& vznikl na stran% Zákazníka, k jednostrannému zapo#tení proti jeho splatné i nesplatné pohledávce v+#i 
Zákazníkovi. O této skute#nosti Dodavatel Zákazníka písemn% vyrozumí. P$eplatek do v'(e 1 000 K# nemusí b't Zákazníkovi vrácen a m+&e b't p$eveden na následující faktura#ní 
období, trvá-li Smlouva.

8.12. Faktura vystavená prost$edky hromadného zpracování dat nemusí obsahovat razítko ani podpis
Dodavatele.

8.13. Dodavatel je oprávn%n Zákazníkovi vystavit sdru&enou fakturu za v(echny sjednané dodávky Komodit a dal(í Slu&by, které Zákazníkovi poskytl na základ% v(ech Smluv uzav$en'ch 
mezi Dodavatelem a Zákazníkem.

8.14. Ostatní p$ípadné platby dle Smlouvy (nap$. platby za Slu&by, smluvní pokuty, Deaktiva#ní poplatek, jak je de)nován ní&e, a dal(í poplatky, náhrada (kody, úroky z prodlení, 
náhrady) mohou b't vyú#továny samostatnou fakturou, pokud nebudou vyú#továny v rámci ro#ního vyú#tování. Samostatná faktura je splatná do data splatnosti od jejího vystavení 
(konkrétní den splatnosti bude uveden na samostatné faktu$e), není-li ve Smlouv% dohodnuto jinak.

8.15. V(echny platby dle Smlouvy se provád%jí zp+sobem dohodnut'm ve Smlouv%; #íslo ú#tu, variabilní symbol, pop$. dal(í platební údaje jsou uvedeny v p$íslu(né faktu$e; v(echny 
platby se provád%jí bezhotovostn% v m%n% CZK, není-li ve Smlouv% dohodnuto jinak.

8.16. Závazek k zaplacení je spln%n $ádn'm a v#asn'm p$ipsáním celé #ástky na ú#et Dodavatele
nejpozd%ji v termínu splatnosti. P$ipadne-li poslední den splatnosti na sobotu, ned%li nebo svátek, posouvá se splatnost na nejbli&(í následující pracovní den.
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8.17. P#ípadné neidenti$kované platby poukázané Zákazníkem na bankovní ú%et Dodavatele nebo i p#eplatky z vyú%tování m&'e Dodavatel zapo%íst na kteroukoliv svoji splatnou i 
nesplatnou pohledávku nebo zálohu vym(#enou oznámením o zálohách nebo platebním kalendá#em v&%i Zákazníkovi.

8.18. V p#ípad( platby inkasem z ú%tu Zákazníka tento souhlasí s tím, 'e Dodavatel je oprávn(n vyú%tovanou %ástku inkasovat kdykoli po vystavení faktury. Pokud inkasní platba 
neprob(hne z d&vodu na stran( Zákazníka %i pen('ního ústavu, není tím dot%ena povinnost Zákazníka uhradit vyú%tování, zálohovou platbu %i jakoukoli dal)í pohledávku Dodavatele, a 
to ve lh&t( splatnosti. Za neprovedení inkasa z ú%tu Zákazníka je zodpov(dn* Zákazník, pokud nebude prokázáno, 'e je za toto neprovedení inkasa zodpov(dn* Dodavatel.

8.19. V p#ípad( prodlení s pln(ním pen('itého dluhu Zákazníka dle této Smlouvy, je Dodavatel oprávn(n ú%tovat Zákazníkovi, kter* je spot#ebitelem, zákonn* úrok z prodlení dle 
platn*ch právních p#edpis&, a Zákazníkovi, kter* není v postavení spot#ebitele, smluvní úrok z prodlení ve v*)i 0,5 % denn( z dlu'né %ástky.

8.20. V p#ípad( prodlení Zákazníka o více ne' 14 dní s pln(ním pen('itého závazku dle Smlouvy je Dodavatel oprávn(n zv*)it cenu za dodávku Komodity o 100 K% za 1 MWh za ka'dé 
jednotlivé prodlení Zákazníka, p#i%em' toto zv*)ení bude ú%inné po celou dal)í dobu trvání Smlouvy; toto zv*)ení je mo'né provést i opakovan( a nepova'uje se za zm(nu cen dle %l. 
14. t(chto VOP.

8.21. Zákazník je povinen zaplatit Dodavateli, s %ím' souhlasí, smluvní poplatek dle platného Ceníku poplatk& za ka'dou písemnou (listinnou) a/nebo telefonickou (hlasovou) upomínku 
a/nebo upomínku zaslanou prost#ednictvím textové zprávy SMS a/nebo upomínku zaslanou prost#ednictvím elektronické komunikace (e-mail) a/nebo upomínku zaslanou prost#ednic-
tvím datov*ch schránek provozovan*ch "eskou po)tou, s.p., je-li Zákazník právnická osoba a/nebo upomínku sd(lenou Zákazníkovi prost#ednictvím Ú%tu Zákazníka pro$lu na Portálu 
Dodavatele, za ka'dé jednotlivé poru)ení povinnosti sjednané ve Smlouv( nebo ve VOP.

8.22. Vybrané úkony Dodavatele v souvislosti se Smlouvou jsou zpoplatn(ny %ástkami stanoven*mi Dodavatelem v platném Ceníku poplatk& zve#ejn(ném na Portále Dodavatele. Platn* 
Ceník poplatk& v dob( uzav#ení Smlouvy je Zákazníkovi p#edán p#i uzav#ení Smlouvy. Ceny slu'eb poskytovan*ch PDS jsou ú%továny v cenách stanoven*ch p#íslu)n*m PDS, p#i%em' 
Dodavatel je oprávn(n ú%tovat k nim vlastní poplatek za jejich administraci uveden* v Ceníku poplatk&. Vzhledem k charakteru v*)e uveden*ch vybran*ch úkon& a jednání Dodavatele, 
zm(ny Ceníku poplatk& v%etn( zm(ny jejich v*)e nezakládají právo Zákazníka na odstoupení od Smlouvy.

8.23. Poskytování sjednan*ch Slu'eb je zpoplatn(no %ástkami stanoven*mi Dodavatelem v platném Ceníku Slu'eb zve#ejn(ném na Portále Dodavatele. Platn* Ceník Slu'eb v dob( 
uzav#ení Smlouvy je Zákazníkovi p#edán p#i uzav#ení Smlouvy. Zm(ny Ceníku Slu'eb v%etn( zm(ny jejich v*)e zakládají právo Zákazníka na odstoupení od Smlouvy dle %l. 14 VOP.

8.24. Ujednání o smluvních pokutách nemá 'ádn* vliv na samostatn* nárok oprávn(né smluvní strany na náhradu )kody v plné v*)i a úrok z prodlení. Pro v*po%et u)lého zisku se má 
zato, 'e u)l* zisk %inní 500 K% bez DPH z ka'dé MWh, p#i%em' po%et MWh se vypo%ítá z p#edpokládané spot#eby Komodity spot#ebované do #ádného ukon%ení Smlouvy sjednané na 
dobu ur%itou. P#edpokládaná spot#eba se vypo%te tak, 'e se stanoví ze systému OTE m(sí%ní pr&m(r spot#ebovan* Zákazníkem ode dne zahájení dodávek u Dodavatele a tento m(sí%ní 
pr&m(r se vynásobí po%tem m(síc& zb*vajících do dne, kdy m(la b*t Smlouva v p#ípad( trvání na dobu ur%itou ukon%ena (po%ínaje od prvního dne kalendá#ního m(síce následujícího 
po ukon%ení dodávek Komodity Zákazníkovi a kon%e posledním dnem kalendá#ního m(síce, ve kterém m(la b*t Smlouva na dobu ur%itou #ádn( ukon%ena).

9. JISTOTA

9.1. V p#ípad(, 'e Zákazník v rámci d#ív(j)ího smluvního vztahu mezi ním a Dodavatelem neplnil své pen('ité závazky #ádn( a v%as, a/nebo v p#ípad(, 'e byla mezi smluvními stranami 
sjednána povinnost Zákazníka dát jistotu Dodavateli p#ed zapo%etím dodávky elekt#iny slo'ením pen('ité %ástky, je Zákazník povinen tuto jistotu poskytnout ve sjednané v*)i a dle 
sjednan*ch podmínek (dále jen „Jistota“). Poskytnutí Jistoty je odkládací podmínkou v&%i povinnosti Dodavatele dodat Zákazníkovi Komoditu dle Smlouvy.

9.2. V p#ípad( 'e Zákazník #ádn( a v%as neplní platební povinnosti podle Smlouvy, m&'e Dodavatel vy'adovat po Zákazníkovi zaji)t(ní budoucích pohledávek slo'ením Jistoty a' do 
v*)e trojnásobku odpovídající m(sí%ní zálohy. Tato Jistota slou'í jako zaji)t(ní pro p#ípad, kdy Zákazník nedodr'í platební podmínky a Dodavateli vznikne za Zákazníkem pohledávka po 
splatnosti.

9.3. Dodavatel je oprávn(n jednostrann( bez dal)ího na základ( této dohody na slo'enou Jistotu zapo%íst jakoukoli pohledávku Dodavatele za Zákazníkem, s její' úhradou je Zákazník v 
prodlení del)ím ne' 15 dní. Dodavatel je povinen o provedeném zápo%tu informovat Zákazníka a v oznámení je oprávn(n ur%it lh&tu, je' nebude krat)í ne' 15 dní, ve které je Zákazník 
povinen doplnit Jistotu na p&vodn( sjednanou v*)i. Oznámení o zápo%tu na Jistotu m&'e b*t Zákazníkovi oznámeno ve vyú%tování dodávek Komodit ze strany Dodavatele.

9.4. Dodavatel je povinen vrátit Jistotu, resp. její odpovídající %ást, pokud Zákazník #ádn( a v%as hradí pen('ité závazky v&%i Dodavateli v období, na které byla jistota sjednána, nebo 
dojde-li k ukon%ení Smlouvy a Dodavatel nebude mít v&%i Zákazníkovi pohledávku, a to do 30 dní od vzniku té skute%nosti, která nastane d#íve. Nestanoví-li Smlouva jinak, platí, 'e 
Jistota byla sjednána na dobu trvání Smlouvy. Dodavatel není povinen vyplatit Zákazníkovi úrok p#irostl* k Jistot( slo'ené Zákazníkem.

10. P+ERU!ENÍ A UKON"ENÍ DODÁVKY, UKON"ENÍ SMLOUVY

10.1. Dodavatel má právo dle své volby ukon%it, p#eru)it nebo omezit dodávku Komodit (a sou%asn(
poskytování Slu'eb) zejména v p#ípadech, kdy:

10.1.1. Zákazník poru)í své závazky vypl*vající ze Smlouvy, zejména v p#ípad( dal)ího, tj. opakovaného, poru)ení povinnosti #ádn( a v%as hradit zálohy nebo jiné platební povinnosti i 
p#es upozorn(ní ze strany Dodavatele;

10.1.2. Dodavatel, p#íslu)n* PDS nebo jimi pov(#ená osoba zjistí neoprávn(nou manipulaci s m(#idlem;

10.1.3. Zákazník neumo'ní p#ístup k m(#idlu/m(#idl&m ani po opakované písemné v*zv( Dodavatele nebo PDS;

10.1.4. do)lo k neoprávn(nému odb(ru Komodity dle EZ na odb(rném míst( Zákazníka;

10.1.5. je mo'né odstoupit od Smlouvy;

10.1.6. to umo',uje Smlouva, tyto VOP, +ád PDS, EZ %i jin* právní p#edpis.

10.2. P#eru)ením dodávky se rozumí odpojení odb(rného místa od distribu%ní sít( na ur%itou dobu,
ani' dojde k ukon%ení smluvního vztahu.

10.3. Ukon%ením dodávky se rozumí odpojení odb(rného místa od distribu%ní sít( a ukon%ení smluvního vztahu.

10.4. Náklady spojené s p#eru)ením a obnovením dodávky Komodit hradí Zákazník dle platného Ceníku poplatk& a Ceníku Slu'eb vydaného Dodavatelem na základ( kalkulace náklad& 
na odpojení jednoho odb(rného místa.

10.5. P#i p#eru)ení nebo ukon%ení dodávky Komodity nevzniká Zákazníkovi právo na náhradu )kody
a/nebo u)lého zisku. P#eru)ení nebo ukon%ení dodávky Komodity z d&vodu neoprávn(ného odb(ru bude provedeno bezprost#edn( po jeho zji)t(ní, nebude-li se Zákazníkem 
dohodnuto
jinak. Dodavatel oznámí p#eru)ení nebo ukon%ení dodávky Komodity p#íslu)nému PDS.
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10.6. Dodávku Komodity je dále oprávn#n ukon$it nebo p%eru&it také p%íslu&n' PDS p%i v'konu sv'ch práv a povinností v p%ípadech stanoven'ch EZ a jeho provád#cími p%edpisy a za 
spln#ní podmínek v nich uveden'ch. V t#chto p%ípadech nemá Zákazník právo na náhradu &kody.

10.7. Pokud byla Smlouva uzav%ena mimo prostory obvyklé k podnikání Dodavatele nebo distan$ním zp(sobem, je Zákazník v postavení spot%ebitele oprávn#n od Smlouvy odstoupit, a 
to ve lh(t# do 14 dn( ode dne uzav%ení Smlouvy. Právo Zákazníka odstoupit od Smlouvy je t%eba uplatnit písemn# na koresponden$ní adrese Dodavatele (zaslat doporu$enou po&tou). 
Lh(ta pro odstoupení je zachována, pokud Zákazník v jejím pr(b#hu ode&le Dodavateli oznámení, )e od Smlouvy odstupuje.

10.8. V p%ípad# Smlouvy, kterou Zákazník v postavení spot%ebitele uzav%el distan$ním zp(sobem nebo mimo obchodní prostory Dodavatele p%i zm#n# dodavatele, je Zákazník oprávn#n 
vypov#d#t Smlouvu ve lh(t# do patnáctého dne po zahájení dodávky Komodity, pokud nejde o p%ipojení nového odb#rného místa. Lh(ta je zachována, je-li v jejím pr(b#hu v'pov#* 
odeslána Dodavateli. V'pov#dní doba $iní 15 dn( a po$íná b#)et prvním dnem m#síce následujícího po doru$ení v'pov#di.

10.9. Zákazník je oprávn#n odstoupit od Smlouvy v p%ípad# podstatného poru&ení povinností ze strany Dodavatele. Za podstatné poru&ení povinností Dodavatelem se pova)uje 
zejména:

10.9.1. bezd(vodné neposkytování nebo nezaji&t#ní dodávek Komodity; nebo

10.9.2. podstatné poru&ení smluvních povinností zvlá&+ speci,kovan'ch ve Smlouv#, VOP nebo v platn'ch právních p%edpisech.

10.10. Dodavatel je oprávn#n odstoupit od Smlouvy a ukon$it dodávku Komodit $i poskytování jak'chkoli Slu)eb:

10.10.1. v p%ípad# poru&ení povinností Zákazníka stanoven'ch v odst. 6.2. t#chto VOP;

10.10.2. v p%ípad# podstatného poru&ení jin'ch ne) platebních povinností ze Smlouvy ze strany Zákazníka;

10.10.3. v p%ípadech, kdy je Zákazník v prodlení se zaplacením pen#)itého závazku v($i Dodavateli ze Smlouvy o více ne) 14 dn( ode dne doru$ení dodate$né písemné v'zvy k  
zaplacení;

10.10.4. v p%ípad# dal&ího, tj. opakovaného, poru&ení povinnosti %ádn# a v$as hradit zálohy nebo jiné platební povinnosti i p%es upozorn#ní ze strany Dodavatele; nebo

10.10.5. v p%ípad#, )e Zákazník u)ívá k odb#ru odb#rná za%ízení neodpovídající p%íslu&né distribu$ní sazb#.

10.11. Ka)d' ú$astník je oprávn#n od Smlouvy odstoupit, je-li pravomocn# rozhodnuto o úpadku druhého ú$astníka.

10.12. Odstoupení je ú$inné dnem doru$ení písemného oznámení o odstoupení druhému ú$astníku nebo pozd#j&ím dnem uveden'm v písemném oznámení o odstoupení druhému 
ú$astníku.

10.13. Pokud je Smlouva uzav%ena na dobu ur$itou a sou$asn# Zákazník nedoru$í Dodavateli ve lh(t# nejd%íve k prvnímu dni $tvrtého kalendá%ního m#síce a nejpozd#ji k poslednímu 
dni $tvrtého kalendá%ního m#síce, kter' p%edchází kalendá%nímu m#síci, ve kterém uplyne doba trvání Smlouvy, písemné oznámení, )e trvá na jejím ukon$ení, tak se Smlouva 
automaticky prodlu)uje o dobu, na kterou byla uzav%ena, a to i opakovan#. K d%íve $i pozd#ji doru$enému oznámení Zákazníka dle p%ede&lé v#ty se nep%ihlí)í.

10.14. V p%ípad# p%ed$asného ukon$ení Smlouvy z d(vod( na stran# Zákazníka nebo v p%ípad# ukon$ení odb#ru Komodit od Dodavatele dle Smlouvy a p%episu odb#rného místa 
Zákazníka k jinému dodavateli Komodit (ukon$ení dodávky Komodit z d(vodu zm#ny dodavatele p%ed %ádn'm ukon$ením Smlouvy) je Zákazníkovi ú$tován Dodavatelem manipula$ní 
smluvní poplatek dle t#chto VOP a Ceníku poplatk( (dále jen „Deaktiva$ní poplatek“). Deaktiva$ní poplatek je stanoven ve v'&i 8.000,- K$ za ka)dé odb#rné místo pro Zákazníka v 
segmentu Domácnost a ve v'&i 30.000,- K$ za ka)dé odb#rné místo pro Zákazníka v segmentu Firma/Maloodb#ratel. Pro Zákazníka v segmentu Firma/Maloodb#ratel s p%edpokládanou 
ro$ní spot%ebou vy&&í 5 MWh se p%ipo$ítává k Deaktiva$nímu poplatku sou$in nespot%ebované $ásti ekvivalentu ro$ní spot%eby dodávky za období do %ádného ukon$ení Smlouvy 
daného odb#rného místa v MWh zadaného v informa$ním systému OTE a jednotkové Ceny za Komoditu platnou v dob# vzniku nároku na Deaktiva$ní poplatek. Za období do %ádného 
ukon$ení Smlouvy se pro tento ú$el pova)uje u Smlouvy na dobu ur$itou po$et m#síc( zb'vajících do uplynutí sjednané doby trvání Smlouvy. Zaplacením Deaktiva$ního poplatku není 
dot$eno právo Dodavatele na odstoupení od Smlouvy ani nárok Dodavatele na náhradu p%ípadné &kody v plné v'&i $i sjednané smluvní pokuty. V p%ípad# ukon$ení odb#ru Komodit od 
Dodavatele dle Smlouvy a p%episu odb#rného místa Zákazníka k jinému dodavateli Komodit (ukon$ení dodávky Komodit z d(vodu zm#ny dodavatele bez %ádného ukon$ení smluvního 
vztahu s Dodavatelem) bude Zákazníkovi stanovena p#tidenní lh(ta na úhradu Deaktiva$ního poplatku; pokud nebude v$as uhrazen, je Dodavatel oprávn#n odb#rné místo p%ipojit 
znovu a zapo$íst dodávku Komodit namísto takového jiného nového dodavatele, jeliko) disponuje dosud trvající a neukon$enou Smlouvou, a to i opakovan# v p%ípad# dal&ího odpojení 
a p%echodu k jinému dodavateli bez %ádného ukon$ení smluvního vztahu; za tímto ú$elem je oprávn#n podepsat za Zákazníka potvrzení se zm#nou dodavatele. Podpisem Smlouvy se 
má za to, )e Zákazník k tomuto ud#lil plnou moc Dodavateli. Tato plná moc nijak nesouvisí s plnou mocí ud#lenou Zákazníkem na samostatném formulá%i p%i uzav%ení Smlouvy a je na 
takové plné moci nezávislá.

10.15. Zákazník má nárok na ukon$ení Smlouvy bez jakékoliv sankce zejména v t#chto p%ípadech:

10.15.1. v p%ípad#, )e Zákazník za ukon$ované odb#rné místo v d(sledku zm#ny bydli&t# $i sídla nebo prodeje nemovitosti uzav%e novou smlouvu o sdru)en'ch slu)bách dodávek 
Komodit s Dodavatelem na odb#rné místo v novém bydli&ti, sídle $i nemovitosti a odb#r v tomto novém odb#rném míst# bude ro$n# $init minimáln# v'&i ekvivalentu ro$ní spot%eby 
dodávky p(vodnímu Zákazníkovi v ka)dém dot$eném odb#rném míst# zadaného v informa$ním systému OTE a Smlouva bude uzav%ena minimáln# na stejnou dobu trvání p(vodní 
(ukon$ené) Smlouvy; nebo

10.15.2. v p%ípad#, )e Zákazník zajistí, )e nov' vlastník $i u)ivatel dot$eného odb#rného místa uzav%e s Dodavatelem novou Smlouvu na toto odb#rné místo a odb#r v tomto odb#rném 
míst# bude ro$n# $init minimáln# v'&i ekvivalentu ro$ní spot%eby dodávky p(vodnímu Zákazníkovi v ka)dém takto dot$eném odb#rném míst# zadaného v informa$ním systému OTE a 
nová smlouva o sdru)en'ch slu)bách dodávek Komodit s Dodavatelem bude uzav%ena minimáln# na stejnou dobu trvání p(vodní (ukon$ené) Smlouvy; nebo

10.15.3. v p%ípad# podstatného poru&ení povinností ze strany Dodavatele.

10.16. V p%ípad# neoprávn#ného ukon$ení nebo p%eru&ení dodávky Komodit má Zákazník nárok na smluvní pokutu v($i Dodavateli ve v'&i 8.000,- K$ za ka)d' p%ípad ukon$ení nebo 
p%eru&ení dodávky Komodit.

10.17. V p%ípad# úmrtí Zákazníka závazky vypl'vající ze Smlouvy nezanikají a jsou p%edm#tem d#dického %ízení.

10.18. Opustí-li Zákazník odb#rné místo bez ukon$ení smluvního vztahu, je povinen plnit ve&keré platební povinnosti (zejména, nikoli v&ak v'hradn#, dodávku Komodit a ceny Slu)eb) 
a) do doby %ádného ukon$ení Smlouvy. Pokud je Smlouva %ádn# ukon$ena, ale Zákazník neumo)ní p%ístup k m#%ícímu za%ízení, pak je Zákazník vázán Smlouvou i p%es její ukon$ení a) 
do skute$né demontá)e m#%ícího za%ízení nebo do provedení %ádného ode$tu m#%ícího za%ízení a je povinen zaplatit za slu)by Dodavatele (zejména, nikoli v&ak v'hradn# dodávku 
Komodity) a) do doby skute$né demontá)e, pop%. do provedení %ádného ode$tu.
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10.20. Zm#na odb#ratele v daném odb#rném míst# bez p$eru%ení dodávky je podmín#na $ádn&m ukon'ením p$edchozího smluvního vztahu. P$edev%ím je taková zm#na pak 
podmín#na vyrovnáním ve%ker&ch závazk( Zákazníka v('i Dodavateli.

10.21. Dodavatel je povinen ukon'ení Smlouvy ohlásit p$íslu%nému PDS.

10.22. Zákazník je povinen umo)nit p$íslu%nému PDS demontá) m#$ícího za$ízení. V p$ípad# nespln#ní této povinnosti je Zákazník povinen zaplatit Dodavateli poplatek dle aktuálního 
Ceníku poplatk(.

11. POSKYTOVÁNÍ SLU*EB

11.1. Tento 'lánek se aplikuje pouze v p$ípad#, )e ve Smlouv# bylo sjednáno poskytování Slu)eb Dodavatelem Zákazníkovi.

11.2. Nestanovují-li tyto VOP 'i Smlouva v konkrétním p$ípad# jinak, tak p$edm#t a rozsah poskytovan&ch Slu)eb je uveden v Ceníku Slu)eb.

11.3. Zákazník je povinen:
(i) poskytovat Dodavateli v'asné, pravdivé a úplné pokyny a informace pot$ebné k poskytování Slu)eb a p$edkládat mu v'asn# úplné listinné podklady t&kající se Slu)by; kterou 
Dodavatel poskytuje Zákazníkovi;
(ii) poskytovat Dodavateli sou'innost v mí$e nezbytn# nutné k zaji%t#ní ú'elu Smlouvy, resp. pln#ní Slu)eb;
(iii) zaplatit Dodavateli za poskytování Slu)eb $ádn# v'as sjednanou úplatu.

11.4. Poskytování Slu)eb podle Smlouvy bude zahájeno dnem ú'innosti Smlouvy, neoznámí-li Zákazník Dodavateli pozd#j%í termín.

11.5. Dodavatel je oprávn#n pou)ít k poskytování Slu)eb t$etí osoby bez p$edchozího souhlasu Zákazníka.

11.6. P$edm#tem Slu)by Energie s jistotou je mo)nost vyu)ít porady s právním poradcem Dodavatele v otázkách energetiky a s ním souvisejících oblastí, a to v rozsahu 60 minut právní 
slu)by v pr(b#hu kalendá$ního roku. P$edm#tem Slu)by Energie s jistotou v&slovn# není zastupování Zákazníka právním poradcem Dodavatele, nedojde-li mezi Zákazníkem a právním 
poradcem Dodavatele k uzav$ení smlouvy o poskytování právních slu)eb. Klientem právního poradce Dodavatele a jedinou osobou oprávn#nou k uplatn#ní nároku na náhradu %kody z 
profesní odpov#dnosti je Dodavatel a taková %kody tedy musí vzniknout pouze a jen Dodavateli, nedojdeli mezi Zákazníkem a právním poradcem Dodavatele k uzav$ení smlouvy o 
poskytování právních slu)eb. Právní poradce Dodavatele poskytne Zákazníkovi poradu na základ# pokynu Dodavatele, kter& se Dodavatel zavazuje ud#lit na základ# )ádosti Zákazníka. 
Zákazník bere na v#domí, )e právní poradce Dodavatele je v jednotliv&ch p$ípadech dle § 18 zákona '. 85/1996 Sb., o advokacii, oprávn#n a dle § 19 cit. zák. sou'asn# také povinen 
odmítnout poskytování právních slu)eb. Za kon+iktu zájmu, se pova)uje zejména kon+ikt zájmu mezi Dodavatelem a Zákazníkem, kterému poskytl právní poradce Dodavatele poradu v 
otázkách, nich) se kon+ikt t&ká. V takovém p$ípad# je Dodavatel povinen zajistit jiného právního poradce. Cena Slu)by Energie s jistotou nezahrnuje hotové v&daje, cestovné, tlumo'né, 
znale'né, náklady na soudní 'i správní poplatky (v'etn# záloh na tyto náklady) a tyto náklady nese Zákazník. Dodavatel je oprávn#n tyto náklady p$efakturovat Zákazníkovi v jím 
skute'n# zaplacené v&%i, pokud byly uhrazeny Dodavatelem. Rozsah Slu)by Energie s jistotou nevy'erpan& v p$íslu%ném kalendá$ním roce se nep$evádí do dal%ího kalendá$ního roku a 
nárok na poskytnutí v nevy'erpaném rozsahu zaniká k poslednímu dni p$íslu%ného kalendá$ního roku.

12. REKLAMACE

12.1. Zjistí-li kter&koli z ú'astník( vady, chyby nebo omyly p$i pln#ní Smlouvy, nap$. vyú'tování plateb dle Smlouvy, vzniklé nesprávn&m ode'tem m#$idla, pou)itím nesprávné 
konstanty (násobitele) m#$ícího za$ízení oproti skute'n# technicky mo)né konstant#, chybou m#$ícího za$ízení, pou)itím nesprávné ceny (sazby), po'etní nebo tiskovou chybou apod., 
má tento ú'astník nárok na vzájemné vypo$ádání s druh&m ú'astníkem.

12.2. Zjistí-li kter&koli z ú'astník( n#kter& z v&%e uveden&ch p$ípad(, p$edá druhému z ú'astník( písemnou v&zvu k odstran#ní vady a k její náprav# (dále jen „Reklamace“).

12.3. Reklamace bude obsahovat zejména: a) 'íslo reklamované faktury v'. variabilního symbolu, b) 'íslo a název odb#rného místa, c) 'íslo m#$idla a stav m#$idla ke dni podání 
Reklamace, d) v&sti)n& popis reklamované skute'nosti a od(vodn#ní Reklamace, v'etn# p$ípadné dokumentace, e) dal%í d(le)ité skute'nosti rozhodné pro posouzení Reklamace, f ) 
ozna'ení reklamující smluvní strany, její podpis nebo podpis oprávn#ného zástupce. Dal%í nároky uplatn#né po podání reklamace t&kající se p$edm#tné reklamace budou pova)ovány 
za reklamaci novou.

12.4. Reklamace vyú'tování plateb podle Smlouvy musí b&t uplatn#na nejpozd#ji do 30 dn( ode dne splatnosti p$íslu%ného vyú'tování, v n#m) se reklamovaná skute'nost projevila; 
uplatn#ná Reklamace nemá odkladn& ú'inek na splatnost vyú'tovan&ch plateb.

12.5. Dodavatel Reklamaci pro%et$í a v&sledek %et$ení oznámí Zákazníkovi ve lh(t# 30 dn( ode dne, kdy Reklamaci obdr)el; byla-li Reklamace oprávn#ná, bude provedeno vzájemné 
vypo$ádání nejpozd#ji do 30 dn( po oznámení v&sledku Reklamace, nestanoví-li právní p$edpis lh(tu jinou. Tento odstavec se pou)ije obdobn# i na jiné podn#ty a stí)nosti Zákazníka.

13. KOMUNIKACE

13.1. Není-li ve Smlouv# ujednáno jinak, má se za to, )e Zákazník ud#luje Dodavateli v&slovn& souhlas s mo)ností zasílání smluvních dokument(, vyú'tování, ostatních dokument(, 
zpráv, informací, potvrzení o doru'ení zpráv, vyrozum#ní, v&zev, upomínek a jin&ch Písemností ve v#ci Smlouvy a jejího pln#ní prost$ednictvím SMS zpráv nebo elektronick&ch 
prost$edk( (zejména e-mailem, p$es Ú'et Zákazníka na Portálu Dodavatele), pokud Dodavatel má takov& kontakt Zákazníka k dispozici nebo takovou slu)bu. Dodavatel je oprávn#n 
shora uvedené elektronické prost$edky libovoln# kombinovat dle sv&ch provozních mo)ností 'i je kombinovat se standardní písemnou komunikací na doru'ovací adresu Zákazníka.

13.2. Korespondence mezi smluvními stranami, jako nap$. faktury, upomínky, v&zvy, )ádosti o zm#nu Smlouvy (dále jen „zpráva“), bude 'in#na v 'eském jazyce a bude p$edána osobn# 
'i zasílána dopisem nebo e-mailem, pop$. zprávou SMS, na adresu, e-mailovou adresu 'i kontaktní 'íslo mobilního telefonu druhého ú'astníka uvedené ve Smlouv# nebo jejích 
p$ílohách, p$es Ú'et Zákazníka. Zásilka (zpráva) bude pova)ována za doru'enou:

13.2.1. v p$ípad# osobního doru'ení p$edáním zprávy odpov#dné osob# adresáta,

13.2.2. v p$ípad# odeslání doporu'en&m dopisem t$etí den od dne p$edání zprávy dr)iteli p$íslu%né po%tovní licence nebo d$ív#j%ím dnem doru'ení, dojde-li prokazateln# k takovému 
doru'ení (nap$. Track&Trace);

13.2.3. v p$ípad# odeslání prost&m dopisem pát& den ode dne odeslání (vyhotovení) zprávy;

13.2.4. v p$ípad# odeslání e-mailem p$i p$ijetí potvrzení o p$ijetí zprávy z p$íjemcova po'íta'e, pokud je zpráva p$ijata v pracovní den do 17.00 hod., v opa'ném p$ípad# následující 
pracovní den po pracovním dni, kdy byla zpráva odeslána;
13.2.5. v p$ípad# odeslání formou zprávy SMS potvrzením na mobilní telefon odesílatele o doru'ení zprávy SMS na mobilní telefon adresáta, pokud bude zpráva p$ijata v pracovní den 
do 17.00 hod., a v opa'ném p$ípad# následující pracovní den po pracovním dnu, kdy byla zpráva odeslána;

13.2.6. v p$ípad# odeslání p$es Ú'et Zákazníka na Portálu Dodavatele zve$ejn#ním v Ú'tu Zákazníka, tj. ke dni uvedenému u zprávy v Ú'tu Zákazníka na Portálu Dodavatele, které je 
mo)né prokázat zejména otiskem obrazovky z Ú'tu Zákazníka nebo záznamem (log) o ulo)ení do Portálu Dodavatele.
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13.3. Za doru#ené budou pova$ovány i zásilky (zprávy), které se vrátí odesílateli jako nedoru#ené v d%sledku neoznámení nové aktuální adresy adresáta #i jin&ch d%vod% na stran' 
adresáta.

13.4. Smluvní strany jsou povinny podávat si v#asné a ur#ité informace o zm'nách údaj% uveden&ch ve Smlouv', které nemají vliv na obsah smluvních závazk%, nap(. zm'ny identi)ka#-
ních údaj% smluvních stran, osobních údaj%, koresponden#ní adresy. Jakoukoliv zm'nu adresy je Zákazník povinen oznámit Dodavateli nejpozd'ji do osmi dn% poté, kdy ke zm'n' 
do*lo. Opomenutí nebo neposkytnutí takov&ch informací jde k tí$i povinné Smluvní strany. Smluvní strany se dále zavazují poskytovat si v#as v*echny informace, které by m'ly nebo 
mohly mít vliv na pln'ní Smlouvy.

13.5. Dodavatel je oprávn'n p(i komunikaci se Zákazníkem po$adovat ov'(ení identi)ka#ních údaj% Zákazníka. V p(ípad' jejich nedostate#ného dolo$ení #i pochybností o správné 
identi)kaci Zákazníka je Dodavatel oprávn'n Zákazník%v po$adavek neprovést nebo jeho provád'ní pozastavit do doby odstran'ní pochybností. Pokud je za Zákazníka jako$to 
zmocnitele #in'n úkon na základ' plné moci, m%$e Dodavatel nebo jeho zmocn'nec po$adovat p(edlo$ení originálu plné moci s ú(edn' ov'(en&m podpisem Zákazníka.

13.6. Zákazník odpovídá za p(ípadnou ztrátu, neoprávn'né zp(ístupn'ní #i zneu$ití sv&ch identi)ka#ních údaj% ze Smlouvy a p(ístupov&ch údaj% (nap(. #íslo Smlouvy, #íslo Zákazníka, 
#íslo odb'rného místa, EAN/EIC kód odb'rného místa, p(ístupové údaje k Ú#tu Zákazníka atd.) t(etí osobou, k ní$ do*lo na jeho stran'.

14. ZM+NY VOP A CEN ZA KOMODITY

14.1. Dodavatel je oprávn'n stanovit sv&m oznámením zv&*ení Cen za Komodity a/nebo zm'ny jin&ch smluvních podmínek. Oznámení zve(ejní nejmén' 30 dní p(ed okam$ikem, kdy 
má zv&*ení Cen za Komodity nebo zm'na jin&ch podmínek nab&t ú#innosti, zejména prost(ednictvím Portálu Dodavatele, p(íp. Ú#tu Zákazníka, a ve sv&ch kontaktních místech. 
Dodavatel oznámí zm'nu Ceníku Komodit a/nebo VOP Zákazníkovi prost(ednictvím upozorn'ní na faktu(e #i oznámení o zálohách. Pokud zm'nu neoznámí Dodavatel $ádn&m z 
uveden&ch zp%sob%, oznámí zm'nu Zákazníkovi písemn'. Toto oznámení se pokládá za návrh zv&*ení Cen za Komodity nebo zm'ny jin&ch smluvních podmínek a musí v n'm b&t 
ur#eno datum, od n'ho$ má ke zm'n' dojít.

14.2. V p(ípad' oznámení zv&*ení Cen za Komodity a/nebo zm'ny jin&ch smluvních podmínek Zákazníkovi podle odst. 14.1. VOP je Zákazník oprávn'n písemn' odstoupit od Smlouvy; 
odstoupení od Smlouvy p(edstavuje smluvními stranami Smlouvy dohodnut& v&lu#n& nástroj pro vyjád(ení nesouhlasu se zv&*ením Cen za Komodity nebo jin&ch smluvních podmínek. 
Zárove, Dodavatel Zákazníka pou#í o mo$nosti odstoupení od Smlouvy. Právo odstoupit m%$e Zákazník vyu$ít pouze do 10 dn% p(ede dnem nabytí ú#innosti nov&ch smluvních 
podmínek, p(íp. zv&*ení Cen za Komodity. V p(ípad', $e odstoupení nebude písemné nebo bude Dodavateli doru#eno po uplynutí stanovené lh%ty, je neplatné. V p(ípad', $e Dodavatel 
neoznámí zv&*ení Cen za Komodity nebo zm'nu jin&ch smluvních podmínek Zákazníkovi, je Zákazník oprávn'n bez uvedení d%vodu odstoupit od Smlouvy do 3 m'síc% od data zv&*ení 
Cen za Komodity nebo zm'ny jin&ch smluvních podmínek. Právo na odstoupení od Smlouvy podle tohoto odstavce Zákazníkovi nevzniká v p(ípad' zv&*ení regulované slo$ky ceny, 
daní a poplatk%, a dále v p(ípad' zm'ny jin&ch smluvních podmínek v nezbytném rozsahu z d%vodu zaji*t'ní souladu s obecn' závazn&m právním p(edpisem.

14.3. Odstoupení podle p(edcházejícího odstavce je ú#inné k poslednímu dni kalendá(ního m'síce, ve kterém bylo doru#eno Dodavateli, neur#í-li Zákazník pozd'j*í den ú#innosti 
odstoupení. Uplatn'ní práva na odstoupení není spojeno s $ádn&mi )nan#ními nároky v%#i Zákazníkovi. Odstoupení, které bylo uskute#n'no do 3 m'síc% od ú#innosti zv&*ení Cen za 
Komodity nebo zm'ny jin&ch smluvních podmínek a mén' ne$ 10 dn% p(ed koncem daného m'síce, je ú#inné k poslednímu dni kalendá(ního m'síce, kter& následuje po m'síci, ve 
kterém bylo odstoupení doru#eno Dodavateli.

14.4. V p(ípad', $e Zákazník po uve(ejn'ní oznámení Dodavatelem neodstoupí zp%sobem dle tohoto #lánku, má se za to, $e akceptoval návrh na zv&*ení Cen za Komodity nebo zm'nu 
jin&ch smluvních podmínek, a je povinen platit Dodavateli Ceny za Komodity dle nového Ceníku Komodit, respektive plnit Smlouvu dle nov&ch smluvních podmínek, je$ jsou pak pro 
smluvní strany závazné. To platí i v p(ípad', $e Zákazník zaplatí Cenu za Komodity vypo#tenou ji$ dle nového Ceníku Komodit, nebo pokud u#iní v%#i Dodavateli jiné právní jednání 
p(edstavující akceptaci návrhu na zv&*ení Cen za Komodity nebo zm'nu smluvních podmínek.

15. OSOBNÍ ÚDAJE

15.1. Zákazník, kter& je fyzickou osobou, m%$e poskytnout Dodavateli své osobní údaje na základ' souhlasu se zpracováním osobních údaj%. Dodavatel je v*ak oprávn'n i bez tohoto 
souhlasu zpracovávat osobní údaje nezbytné pro pln'ní Smlouvy, dále také mimo jiné také osobní údaje, jejich$ zpracování je nezbytné pro ú#ely oprávn'n&ch zájm% Dodavatele. 
Takov&mi osobními údaji jsou zejména:

15.1.1. identi)ka#ní, autentiza#ní a adresní údaje: oslovení, akademick& titul, jméno, p(íjmení, datum narození, údaje o dokladech toto$nosti, adresa trvalého, p(ípadn' p(echodného 
bydli*t', doru#ovací nebo jiná kontaktní adresa, místo a stát narození, státní p(íslu*nost, adresa odb'rného místa, sídlo podnikání, I"O, rodné #íslo (pouze za ú#elem vy(ízení dotací), 
kopie doklad% toto$nosti #i jin&ch osobních nebo identi)ka#ních doklad%, kopie doklad% p(edlo$en&ch Zákazníkem; vlastnoru#ní podpis a vlastnoru#ní elektronick& podpis;
15.1.2. elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, ID datové schránky;

15.1.3. jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies, autentiza#ní certi)káty, a certi)káty elektronického podpisu, identi)kátory v sociálních sítích a komunika#ních platformách (nap(. 
Skype, Teams, Zoom, Whereby, Webex), loka#ní údaje za(ízení u$ívaného Zákazníkem atd.;

15.1.4. dal*í osobní údaje spojené se smluvním vztahem: #íslo bankovního ú#tu, #íslo zákaznického ú#tu, identi)kace Ú#tu Zákazníka a p(ístupové údaje, spojovací #íslo SIPO, informace 
o spot(eb' na základ' ode#tu m'(icích za(ízení a typového diagramu dodávky, #íslo m'(icího za(ízení, EIC/EAN odb'rného místa, adresa odb'rného místa údaj o zp%sobu vyu$ití 
Komodit atd.;

15.1.5. vyhodnocování kreditního rizika, záznamy o spot(ebitelské historii a pln'ní platebních povinností u Dodavatele, prediktivních model% atd. a jsou dále zpracovávány;

15.1.6. dal*í osobní údaje poskytnuté Zákazníkem ve Smlouv'/Dodatku #i v jin&ch dokumentech a p(i jednáních, a to v#etn' pozd'j*ích aktualizací;

15.1.7. informace o ZTP/P Zákazníka (t&ká se pouze informace o statusu ZTP/P Zákazníka, nikoliv diagnózy);

15.1.8. osobní údaje spojené s hlasovou anal&zou #i nahrávkou Zákazníkova hlasu p(i komunikaci s obsluhou;

15.1.9. osobní údaje spojené s videonahrávkou #i fotogra)í podoby Zákazníka a jeho osobnostních projev% p(i jednání;

15.1.10. informace o uzav(en&ch smlouvách, pln&ch mocích souhlasech a dal*ích dokumentech, informace o odebíran&ch slu$bách nejen od Dodavatele. V*echny osobní údaje 
nezbytné pro pln'ní Smlouvy jsou uvedeny na Portále Dodavatele, a to v#etn' p(íslu*n&ch obligatorních informací poskytovan&ch subjekt%m údaj%. Tyto osobní údaje je Dodavatel 
oprávn'n pro tyto ú#ely zpracovávat po dobu t(í let ode dne spln'ní posledního splatného závazku Zákazníka v%#i Dodavateli nebo ode dne ukon#ení Smlouvy, podle toho, kter& 
#asov& okam$ik nastane pozd'ji. Dodavatel je oprávn'n tyto osobní údaje poskytnout postupníkovi Smlouvy v souladu s odst. 20.3. t'chto VOP.
15.2. Telefonická komunikace mezi Dodavatelem a Zákazníkem m%$e b&t ze strany Dodavatele  monitorována z d%vodu zvy*ování kvality a z d%vodu oprávn'n&ch zájm% Dodavatele.

15.3. Zákazník má tyto práva t&kající se osobních údaj%: Právo na informace, právo na p(ístup k osobním údaj%m, právo na opravu nep(esn&ch osobních údaj%, právo na v&maz, právo na 
p(enositelnost, právo vznést námitku proti zpracování osobních údaj%, právo neb&t p(edm'tem automatizovaného individuálního rozhodování s právními #i obdobn&mi ú#inky, 
zahrnujíce i pro)lování, právo podat stí$nost k dozorovému ú(adu. O v*ech právech je Zákazník informován více na samostatném souhlasu se zpracováním osobních údaj%, p(ípadn' na 
Portále Dodavatele.
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15.1.4. dal#í osobní údaje spojené se smluvním vztahem: $íslo bankovního ú$tu, $íslo zákaznického ú$tu, identi%kace Ú$tu Zákazníka a p&ístupové údaje, spojovací $íslo SIPO, informace 
o spot&eb' na základ' ode$tu m'&icích za&ízení a typového diagramu dodávky, $íslo m'&icího za&ízení, EIC/EAN odb'rného místa, adresa odb'rného místa údaj o zp(sobu vyu)ití 
Komodit atd.;

15.1.5. vyhodnocování kreditního rizika, záznamy o spot&ebitelské historii a pln'ní platebních povinností u Dodavatele, prediktivních model( atd. a jsou dále zpracovávány;

15.1.6. dal#í osobní údaje poskytnuté Zákazníkem ve Smlouv'/Dodatku $i v jin*ch dokumentech a p&i jednáních, a to v$etn' pozd'j#ích aktualizací;

15.1.7. informace o ZTP/P Zákazníka (t*ká se pouze informace o statusu ZTP/P Zákazníka, nikoliv diagnózy);

15.1.8. osobní údaje spojené s hlasovou anal*zou $i nahrávkou Zákazníkova hlasu p&i komunikaci s obsluhou;

15.1.9. osobní údaje spojené s videonahrávkou $i fotogra%í podoby Zákazníka a jeho osobnostních projev( p&i jednání;

15.1.10. informace o uzav&en*ch smlouvách, pln*ch mocích souhlasech a dal#ích dokumentech, informace o odebíran*ch slu)bách nejen od Dodavatele. V#echny osobní údaje 
nezbytné pro pln'ní Smlouvy jsou uvedeny na Portále Dodavatele, a to v$etn' p&íslu#n*ch obligatorních informací poskytovan*ch subjekt(m údaj(. Tyto osobní údaje je Dodavatel 
oprávn'n pro tyto ú$ely zpracovávat po dobu t&í let ode dne spln'ní posledního splatného závazku Zákazníka v($i Dodavateli nebo ode dne ukon$ení Smlouvy, podle toho, kter* 
$asov* okam)ik nastane pozd'ji. Dodavatel je oprávn'n tyto osobní údaje poskytnout postupníkovi Smlouvy v souladu s odst. 20.3. t'chto VOP.
15.2. Telefonická komunikace mezi Dodavatelem a Zákazníkem m()e b*t ze strany Dodavatele  monitorována z d(vodu zvy#ování kvality a z d(vodu oprávn'n*ch zájm( Dodavatele.

15.3. Zákazník má tyto práva t*kající se osobních údaj(: Právo na informace, právo na p&ístup k osobním údaj(m, právo na opravu nep&esn*ch osobních údaj(, právo na v*maz, právo na 
p&enositelnost, právo vznést námitku proti zpracování osobních údaj(, právo neb*t p&edm'tem automatizovaného individuálního rozhodování s právními $i obdobn*mi ú$inky, 
zahrnujíce i pro%lování, právo podat stí)nost k dozorovému ú&adu. O v#ech právech je Zákazník informován více na samostatném souhlasu se zpracováním osobních údaj(, p&ípadn' na 
Portále Dodavatele.

15.4. Na Portále Dodavatele jsou zve&ejn'ny:

15.4.1. ucelené informace o zpracování osobních údaj(;

15.4.2. úplné zn'ní souhlas( Zákazníka se zpracováním osobních údaj(, které ud'luje Dodavateli, v$etn' pou$ení o právech Zákazníka;

15.4.3. úplné zn'ní informa$ních povinností pro Zákazníka v souladu s GDPR v$etn' pou$ení o právech Zákazníka.

16. STAV NOUZE

16.1. Smluvní strany prohla#ují, )e jsou seznámeny s okolnostmi a mo)n*mi dopady zp(soben*mi stavem nouze, kter* vznikl v elektriza$ní soustav'; p&edev#ím se jedná o #kody 
zp(sobené nedostatkem Komodity ohro)ením )ivot( a #kodami na majetku fyzick*ch a právnick*ch osob. Ohledn' stavu nouze (dále rovn') „SN“) prohla#ují, )e jsou si v'domi toho, )e:

16.1.1. je to stav v elektriza$ní soustav', vznikl* v d(sledku )ivelních událostí, opat&ení státních orgán( za nouzového stavu, stavu ohro)ení státu nebo vále$ného stavu, havárií nebo 
kumulace poruch na za&ízeních pro v*robu, p&enos, distribuci elekt&iny, smogové situace podle zvlá#tních p&edpis(, teroristického $inu, nevyrovnané bilance elektriza$ní soustavy nebo 
její $ásti, p&enosu poruchy ze zahrani$ní elektriza$ní soustavy nebo je-li ohro)ena fyzická bezpe$nost nebo ochrana osob, zp(sobující v*znamn* a náhl* nedostatek elekt&iny nebo 
ohro)ení celistvosti elektriza$ní soustavy, její bezpe$nosti a spolehlivosti provozu na celém území státu, vymezeném území nebo jeho $ásti,

16.1.2. )e p&edcházení SN je soubor opat&ení a $inností provád'n*ch v situaci, kdy existuje reálné riziko vzniku SN, p&i$em) se skládá ze dvou fází, a to z v$asného varování, kdy existují 
takové informace, )e m()e nastat SN,

16.1.3. pro celé území státu provozovatel p&enosové soustavy vyhla#uje p&esn* $as vzniku $i ukon$ení SN v hromadn*ch sd'lovacích prost&edcích a prost&ednictvím prost&edk( 
dispe$erského &ízení a neprodlen' oznamuje Ministerstvu pr(myslu a obchodu, ERÚ, Ministerstvu vnitra, operátorovi trhu, krajsk*m ú&ad(m a Magistrátu hlavního m'sta Prahy a 
oznamuje p&edcházení SN nejpozd'ji do 1 hodiny po zahájení $inností provád'n*ch v situaci, kdy existuje reálné riziko vzniku SN, a neprodlen' oznamuje Ministerstvu pr(myslu a 
obchodu, ERÚ, Ministerstvu vnitra, operátorovi trhu, krajsk*m ú&ad(m a Magistrátu hlavního m'sta Prahy, a &ídí $innosti p&i p&edcházení SN a p&i SN,

16.1.4. pro vymezené území nebo jeho $ást vyhla#uje PDS p&esn* $as vzniku $i ukon$ení SN v hromadn*ch sd'lovacích prost&edcích a prost&ednictvím prost&edk( dispe$erského &ízení a 
neprodlen' oznamuje Ministerstvu pr(myslu a obchodu, ERÚ, Ministerstvu vnitra, operátorovi trhu, krajsk*m ú&ad(m a Magistrátu hlavního m'sta Prahy, a oznamuje p&edcházení SN, a 
to bez zbyte$ného odkladu, nejpozd'ji do 1 hodiny po zahájení $inností provád'n*ch v situaci, kdy existuje reálné riziko vzniku SN, a neprodlen' oznamuje Ministerstvu pr(myslu a 
obchodu, ERÚ, Ministerstvu vnitra, operátorovi trhu, krajsk*m ú&ad(m a Magistrátu hlavního m'sta Prahy, a &ídí $innosti p&i SN a jeho p&edcházení,

16.1.5. p&i SN a p&i jeho p&edcházení jsou v#ichni ú$astníci trhu s elekt&inou povinni pod&ídit se omezení spot&eby elekt&iny nebo zm'n' dodávky elekt&iny,

16.1.6. p&i SN a p&i jeho p&edcházení je právo na náhradu #kody vylou$eno, co) platí i pro dal#í p&ípady z d(vodu vy##í moci.

17. OKOLNOSTI VYLU"UJÍCÍ ODPOV+DNOST

17.1. V p&ípad', )e je n'které ze smluvních stran brán'no ve spln'ní povinnosti podle Smlouvy okolnostmi vylu$ujícími odpov'dnost, za které lze pova)ovat zejména – nikoli v#ak pouze 
– události stojící mimo jejich vliv a kontrolu a pokud se na jejich vyvolání úmysln' nepodílely, není tato smluvní strana povinna platit smluvní pokutu zaji#,ující spln'ní takové 
povinnosti podle Smlouvy, ani nést jiné odpov'dnostní následky. Událostmi, které lze pova)ovat za okolnosti vylu$ující odpov'dnost, jsou zejména:

17.1.1. na stran' Dodavatele nebo Zákazníka:

17.1.1.1. stávky, v*luky a jiné odv'tvové spory, pokud tato událost nastane v d(sledku organizování t&etími stranami;

17.1.1.2. války, ob$anské a vojenské nepokoje, teroristické útoky, blokády, povstání, v*tr)nosti, epidemie a pandemie, karanténní omezení;

17.1.1.3. blesk, zem't&esení, po)ár, bou&e, nehody $i varování p&ed nimi, záplavy, povodn', havárie a nehody v't#ího rozsahu;

17.1.2. na stran' Dodavatele a/nebo PDS:

17.1.2.1. stav nouze nebo p&edcházení jeho vzniku podle EZ a jeho provád'cích p&edpis(;

17.1.2.2. jakákoliv p&eká)ka bránící odb'ru Komodit na stran' osob dodávajících Komodity Dodavateli nebo zaji#,ujících slu)bu p&epravy Komodit, uskladn'ní a slu)bu distribu$ní 
soustavy, pokud tato událost má charakter n'které z p&eká)ek podle odst. 17.1.1. a 17.1.2.1 t'chto VOP.
Smluvní strany jsou povinny v pr(b'hu smluvního vztahu p&edcházet mo)n*m #kodám. Odpov'dnost za #kodu a náhrada #kody se &ídí ustanoveními obecn' závazn*ch právních 
p&edpis( a ujednáními stran ve Smlouv'.
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17.2. Pokud smluvní stran# z$ásti nebo zcela zabrání okolnosti vylu$ující odpov#dnost v pln#ní nebo zaji%t#ní pln#ní jejích povinností k dodávkám nebo odb#r&m podle Smlouvy a tato 
smluvní strana dodr'í oznamovací povinnosti dle odst. 17.3. t#chto VOP, pak se bude mít za to, 'e se povinná strana nedopustila pochybení a bude zpro%t#na t#chto povinností po dobu, 
po kterou jí okolnosti vylu$ující odpov#dnost budou bránit v pln#ní, p(i$em' platí, 'e povinné stran# nevznikne povinnost k náhrad# %kody ve vztahu k nedodanému nebo neodebrané-
mu mno'ství Komodity.

17.3. Smluvní strana, která poru%uje svou povinnost nebo která s p(ihlédnutím ke v%em okolnostem má v#d#t nebo mohla v#d#t, 'e poru%í svou povinnost ze Smlouvy, je povinna 
oznámit druhé stran# povahu p(eká'ky, která jí brání nebo budou bránit v pln#ní povinností a informovat o jejích d&sledcích, takové oznámení musí b)t podáno bez zbyte$ného 
odkladu poté, kdy se povinná strana o p(eká'ce dozv#d#la nebo p(i nále'ité pé$i mohla dozv#d#t a sou$asn# sd#lí druhé smluvní stran# nezávazn) odhad proveden) v daném 
okam'iku v dobré ví(e t)kající se rozsahu a p(edpokládaného trvání její neschopnosti plnit. Po dobu trvání okolností vylu$ujících odpov#dnost bude druhé stran# v dobré ví(e 
poskytovat p(im#(ené aktuální informace, budouli k dispozici, ohledn# rozsahu a p(edpokládaného trvání její neschopnosti plnit.

18. OCHRANA SPOT*EBITELE A *E!ENÍ SPOR+

18.1. P(ípadné spory mezi smluvními stranami budou (e%eny p(edev%ím vzájemn)m jednáním. Pokud nedojde ke smírnému vy(e%ení a rozhodování ve sporu p(íslu%í ERÚ, spor bude 
p(edlo'en k rozhodnutí tomuto ú(adu. V ostatních p(ípadech bude spor rozhodován obecn)m soudem, jeho' místní p(íslu%nost se (ídí obecn# závazn)mi právními p(edpisy.

18.2. V p(ípad# sporu mezi Dodavatelem a Zákazníkem, kter) je spot(ebitelem, je Zákazník tímto informován, 'e v#cn# p(íslu%n)m subjektem mimosoudního (e%ení spot(ebitelsk)ch 
spor& je ERÚ. Internetová adresa je www.eru.cz. Zákazník m&'e této mo'nosti uplatnit nejpozd#ji do 1 roku ode dne, kdy u Dodavatele poprvé uplatnil právo, které je p(edm#tem 
tohoto spot(ebitelského sporu. Pro podání stí'nosti m&'e Zákazník rovn#' vyu'ít online platformu Evropské komise na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

18.3. Mimosoudní vy(izování stí'ností Zákazníka, kter) je spot(ebitelem, zaji%,uje Dodavatel prost(ednictvím elektronické adresy info@elgasenergy.cz. Informaci o vy(ízení stí'nosti za%le
Dodavatel na elektronickou adresu, ze které byla stí'nost odeslána, p(íp. v souladu s t#mito VOP.

18.4. Kontrolní seznam evropského spot(ebitele energie zve(ejn#n) v souladu s § 61 odst. 2 písm. l) EZ, v aktuálním zn#ní je zve(ejn#n na Portále Dodavatele.

18.5. Zákazník bere na v#domí, 'e ve%keré náklady spojené s uplatn#ním p(ípadné pohledávky, kterou by za ním Dodavatel evidoval z titulu poskytování dodávek Komodit $i jin)ch 
slu'eb na základ# Smlouvy, jdou k tí'i Zákazníka. Zákazník bere na v#domí, 'e za náklady spojené s uplatn#ním takové pohledávky se pova'ují zejména soudní poplatky, odm#na 
advokáta $i notá(e, náklady na zasílání upomínek a jiné upomínání Zákazníka jako' i náklady vymáhání pohledávky. Dodavatel je oprávn#n zmocnit t(etí osoby k vymáhání sv)ch 
pohledávek za Zákazníkem. Zmocní-li Dodavatel advokáta je Zákazník povinen uhradit Dodavateli k rukám advokáta náhradu %kody ve v)%i mimosmluvní odm#ny náklad& právního 
zastoupení dle p(íslu%ného právního p(edpisu.

18.6. Smluvní strany se zavazují, 'e se pokusí p(ípadné spory vypl)vající ze Smlouvy urovnat nejprve smírnou cestou, zejména se zavazují, 'e budou postupovat tak, aby sporná situace 
byla nejprve objektivn# vysv#tlena mezi nimi (nap(. pomocí korespondence, reklamace), a za tímto ú$elem si poskytnou nezbytnou sou$innost.

18.7. Nevypl)vá-li ze Smlouvy n#co jiného, je rozhodn)m právem pro p(ípad sporu, je-li jej mo'né sjednat mezi smluvními stranami, v'dy právní (ád "eské republiky s tím, 'e p(íslu%n)m 
soudem pro rozhodování p(ípadn)ch spor& je v'dy místn# p(íslu%n) soud dle sídla Dodavatele. Pro p(ípad existence mezinárodního prvku smluvní strany v)slovn# vylu$ují p&sobnost 
Víde-ské úmluvy, tj. Úmluvy OSN o Smlouvách o mezinárodní koupi zbo'í, publikované jako sd#lení $. 160/1991 Sb.

19. D+V.RNÉ INFORMACE

19.1. Smlouva je d&v#rn)m dokumentem a nesmí b)t jako celek, ani z$ásti, poskytnuta t(etím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany; toto ustanovení se neaplikuje na 
VOP ani dal%í smluvní dokumenty zve(ej-ované na Portálu Dodavatele (nap(. ceníky).

19.2. Smluvní strany se zavazují zachovávat ml$enlivost o v%ech skute$nostech, které tvo(í p(edm#t obchodního tajemství druhé smluvní strany, a ostatních nikoliv ve(ejn# znám)ch 
skute$nostech obchodní povahy, o kter)ch se dozv#d#ly v souvislosti s jednáním a uzav(ením Smlouvy nebo s jejím pln#ním (dále jen „d&v#rné informace“) a jejich' poskytnutí t(etím 
stranám nebo zve(ejn#ní je zp&sobilé po%kodit druhou smluvní stranu, a to a' do doby, kdy se tyto d&v#rné informace stanou oprávn#n# ve(ejn# znám)mi.

19.3. Povinnost utajení trvá i po skon$ení ú$innosti Smlouvy po dobu 5 let.

19.4. Smluvní strany se zavazují p(ijmout technická a organiza$ní vnit(ní opat(ení k ochran# d&v#rn)ch informací. Jsou povinny pou$it své zam#stnance a $leny sv)ch orgán& o 
povinnosti zachovávat ml$enlivost podle Smlouvy a zachovávání ml$enlivosti z jejich strany (ádn# kontrolovat. Zam#stnanci smluvních stran nesmí d&v#rné informace, které se 
dozv#d#li v souvislosti se Smlouvou, sd#lovat ani jin)m zam#stnanc&m nebo $len&m orgán&, není-li to nezbytné k pln#ní jejich pracovních úkol& anebo z hlediska jejich funk$ního 
za(azení.

19.5. Zákaz poskytnutí Smlouvy nebo jejích $ástí a povinnost ochrany d&v#rn)ch informací nebrání vyu'ití obecn)ch ustanovení Smlouvy (bez konkrétních údaj& o Zákazníkovi) pro 
uzav(ení obdobn)ch smluvních vztah& ze strany Dodavatele a dále nebrání ani zp(ístupn#ní Smlouvy a d&v#rn)ch informací, v$etn# konkrétních informací o pr&b#hu pln#ní podle 
Smlouvy, osobám v rámci koncernu Dodavatele a dále té' jejich p(edání provozovateli p(epravní soustavy, provozovateli p(íslu%né distribu$ní soustavy, provozovateli podzemního 
zásobníku plynu, správci bilan$ní zóny a/nebo centrálnímu plynárenskému dispe$inku v souladu s EZ a jeho provád#cími p(edpisy a v souladu s p(íslu%n)mi smlouvami uzav(en)mi 
Dodavatelem a/nebo poradenské nebo /nan$ní instituci zavázané povinností ml$enlivosti, a to v souvislosti se smlouvou, jejím' p(edm#tem je poskytování poradensk)ch nebo 
/nan$ních slu'eb Dodavateli.

20. OSTATNÍ A ZÁV.RE"NÁ USTANOVENÍ

20.1. Smluvní strany prohla%ují, 'e na sebe p(ebírají v souladu s § 1764 OZ nebezpe$í zm#ny okolností. Ani jedna ze smluvních stran tak nemá právo v&$i druhé domáhat se obnovení 
jednání o Smlouv#, dojde-li ke zm#n# okolností, za nich' byla tato Smlouva uzav(ena.

20.2. Jestli'e se n#které ustanovení Smlouvy nebo VOP stane neú$inn)m nebo neplatn)m, nemá tato skute$nost vliv na platnost a ú$innost ostatních ustanovení Smlouvy a VOP, leda'e 
by tato ustanovení byla vzájemn# neodd#litelná. Ú$astníci se v tomto p(ípad# zavazují nahradit ustanovení neú$inné ustanovením ú$inn)m a ustanovení neplatné ustanovením 
platn)m, a to tak, aby nejlépe odpovídalo p&vodn# zam)%lenému obsahu a ú$elu ustanovení neú$inného nebo neplatného; toto nahrazení m&'e prob#hnout i prost(ednictvím 
jednostranné zm#ny VOP, je-li to z povahy v#ci mo'né. Do doby nahrazení dle p(edchozí v#ty platí odpovídající úprava obecn# závazn)ch právních p(edpis&.

20.3. Zákazník v)slovn# a p(edem souhlasí s p(ípadn)m postoupením Smlouvy ze strany Dodavatele na t(etí osobu, která je takté' oprávn#n)m dodavatelem Komodity Zákazník&m, 
p(i$em' Dodavatel je v takovém p(ípad# povinen bezodkladn# Zákazníka o této skute$nosti vyrozum#t. Dodavatel se zavazuje, 'e tímto postoupením nedojde ke zkrácení práv 
Zákazníka.

20.4 Tyto VOP vydal ELGAS ENERGY, s.r.o. a nab)vají ú$innosti dne 1.11.2021
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