
Dle ceníku:  

Individuálně sjednaná bez DPH:    Kč za 1 MWh 

Pevná cena za měsíc bez DPH:    Kč za OM/měsíc

EIC OM:        Původní dodavatel: 

Adresa OM:                                                                                                                                                                       

Kategorie odběratele:                  Distributor plynu: 

Roční předp. spotřeba MWh:   

Den zahájení dodávek:           Zákazník zajisti výpověď u původního dodavatele sám:  

Jméno/Název společnosti:                                                                                                                              

Datum narození :       IČ:                    DIČ:

Email:                                                                                                                                                                            Telefon:  

Zastoupen:  

Trvalé bydliště/sídlo:

Doručovací adresa:

Číslo účtu:          Kód banky:

Způsob doručování dokumentů včetně vyůčtování:

Energie2, a.s.
se sídlem Křenova 438/7,
162 00 Praha 6 – Veleslavín
Zapsaná v obchodním rejstříku  
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 16631
Bankovní spojení: KB, č. ú.: 5160257/0100

Kontaktní adresa a adresa pro doručování: 
Energie2, a.s.
Křenova 438/7,
162 00 Praha 6 – Veleslavín
e-mail: info@energie2.cz
info linka: 272 766 697

IČO: 28874773
DIČ: CZ28874773
Licence elektřina: 141432904 
Licence plyn: 241118503

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU
uzavřená ve smyslu zák. č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících

DODAVATEL

27ZG

ODBĚRATEL

PŘEDMĚT SMLOUVY 

ODBĚRNÉ MÍSTO 

CENA ZA KOMODITU

Touto Smlouvou se Dodavatel zavazuje dodávat Odběrateli zemní plyn (dále též “komoditu” nebo “sjednanou komoditu”) a zajistit na vlastní jméno 
a na vlastní účet službu distribuční soustavy (vše dále jen „sdružené služby dodávky komodity“ nebo jen „dodávky“ nebo „dodávka“) do odběrného 
místa uvedeného v této Smlouvě (dále též jen „OM“) a Odběratel se zavazuje odebírat od Dodavatele v tomto OM sjednané sdružené služby dodávky 
komodity a řádně a včas hradit Dodavateli jejich cenu. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí rovněž příslušnými Všeobecnými obchodními pod-
mínkami Dodavatele pro sjednanou komoditu (dále jen “VOPDP”), Ceníkem doplňkových služeb Dodavatele (dále jen “CDS”) a pokud je v této Smlou-
vě sjednána cena za komoditu dle ceníku rovněž sjednaným Ceníkem produktů Dodavatele podle sjednané komodity, distribuční oblasti a kategorie 
odběratele (dále jen „ceník“). VOPDP, CDS a ceník jsou zveřejněny na internetové adrese www.energie2.cz, přičemž jejich aktuální znění tvoří součást 
této Smlouvy a Odběratel prohlašuje, že se s nimi seznámil ještě před uzavřením této Smlouvy a tyto bez výhrad akceptuje (v případě ceníku pouze 
je-li v této Smlouvě sjednána cena dle ceníku). Dodavatel je oprávněn měnit VOPDP, CDS a sjednané ceny za podmínek, stanovených VOPDP.

V ceně za komoditu není zahrnuta cena služby distribuční soustavy, regulované poplatky a spotřební daň, které jsou uvedeny v aktuálním Ceníku 
produktů Dodavatele podle sjednané komodity, distribuční oblasti a kategorie odběratele na jeho webových stránkách www.energie2.cz.

Číslo smlouvy: 



Za Dodavatele:  Mgr. Dávid Vlnka, místopředseda představenstva 

Datum a místo: 

Sjednaná výše první zálohy: Kč za měsíc Výši první zálohy stanoví dodavatel:

Způsob úhrady:  Spojovací číslo SIPO: 

ZPŮSOB ÚHRADY VYÚČTOVACÍ FAKTURY A VRÁCENÍ PŘEPLATKU

DALŠÍ UJEDNÁNÍ, DOBA TRVÁNÍ SMLUVNÍHO ZÁVAZKU
Odběratel a Dodavatel se dohodli, že dodávky do OM dle této Smlouvy budou zahájeny dnem zahájení dodávek, který je uveden ve speci�kaci odběr-
ného místa (dále v této Smlouvě vč. VOPDP jen „datum sjednaného zahájení dodávek“ nebo „den sjednaného zahájení dodávek“), pokud se Odběratel 
a Dodavatel nedohodnou na pozdějším datu zahájení dodávek (takto dohodnuté datum dále v této Smlouvě vč. VOPDP jen „datum pozdějšího zahá-
jení dodávek“ nebo „den pozdějšího zahájení dodávek“). Odběratel tímto výslovně žádá Dodavatele, aby dodávka sjednané komodity byla zahájena 
dnem sjednaného zahájení dodávek nebo, byl-li takový den dohodnut, dnem pozdějšího zahájení dodávek , a to i v případě, že k tomuto dni neuply-
nula lhůta pro odstoupení od smlouvy ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 
458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „EZ“). Odběratel bere na vědomí, že v souladu s platnými právními předpisy 
je Dodavatel oprávněn dodávat plyn do OM pouze je-li jako dodavatel plynu do OM registrován u operátora trhu (dále jen „OTE, a.s.“), že zahájení této 
dodávky do OM je možné nejdříve dnem účinnosti registrace Dodavatele jako dodavatele plynu do OM u „OTE, a.s.“ resp. dnem účinnosti změny do-
davatele, v rámci které bude u OTE, a.s. jako dodavatel do OM zaregistrován Dodavatel, a že úspěšné vykonání této změny dodavatele a trvání regis-
trace Dodavatele shora je podmíněno součinností Odběratele, blíže speci�kovanou ve VOPDP. Podpisem této Smlouvy se proto Odběratel zavazuje 
plnit řádně a včas všechny povinnosti součinnosti, uvedené v čl. II., odst. 4) VOPDP (dále jen „povinnosti součinnosti“). V případě porušení kterékoliv z 
povinností součinnosti je Dodavatel oprávněn uplatnit na Odběrateli a bude-li uplatněna je Odběratel povinen uhradit Dodavateli smluvní pokutu, 
a to ve výši 10.000,- Kč (slovy desettisíckorunčeských) v případě Odběratele kategorie domácnost a 20.000,- Kč (slovy dvacettisíckorunčeských) v 
případě Odběratele kategorie maloodběratel, a to za každý případ porušení povinnosti součinnosti. Jaká jednání Odběratele zejména budou 
považována za porušení povinností součinnosti a v jakých případech se má za to, že Odběratel povinnost součinnosti označenou Dodavatelem 
porušil je uvedeno v čl. II., odst. 4) VOPDP. V případě porušení povinnosti Odběratele umožnit přístup k měřicímu zařízení nebo neměřeným částem 
odběrného plynového zařízení podle čl. IV., odst. 2) VOPDP má Dodavatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50 % z celkové ceny bez DPH za každou 
MWh plynu, odebranou od posledního známého stavu měřidla dle údajů o odběru, zjištěného provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „PDS”)  
v souladu s příslušnými právními předpisy. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok Dodavatele na úhradu dalších sjednaných smluvních pokut 
ani na náhradu škody, smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává. Dodavatel je oprávněn měnit výši záloh vystavením platebního kalendáře 
v souladu s VOPDP. Odběratel tímto vyslovuje souhlas s tím, aby Dodavatel sjednal s příslušným PDS pro dodávku plynu do OM smlouvu o zajištění 
služby distribuční soustavy. Podpisem této Smlouvy Odběratel potvrzuje, že mu Dodavatel s dostatečným předstihem před uzavřením Smlouvy 
sdělil v písemné podo-bě veškeré potřebné informace týkající se smluvního vztahu založeného touto Smlouvou tak, jak jsou zveřejněny na 
internetové adrese Dodavatele www.energie2.cz, že se s těmito informacemi a dokumenty, na které tyto informace odkazují ještě před uzavřením 
této Smlouvy seznámil a zcela jim porozuměl, a že podpisem této Smlouvy tak vyjadřuje informovaný projev své vůle. Smluvní strany prohlašují, že 
Smlouvu uzavřely svobodně a vážně, na základě vlastní vůle a nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Odběratel bere na vědomí, že 
Dodavatel zpracovává osobní údaje, které mu Odběratel v souvislosti s uzavřením této smlouvy poskytl. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu 
s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Osobní údaje jsou zpracovávány dle Pravidel 
zpracování osobních údajů, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Podpisem této Smlouvy Odběratel potvrzuje, že byl s Pravidly zpracování 
osobních údajů seznámen. Pravidla zpracovávání osobních údajů jsou uvedena na internetových stránkách Dodavatele www.energie2.cz. Tato 
Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných dodatků s výjimkami, vyplývajícími z této Smlouvy 
a z VOPDP. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.

ZÁLOHY

Způsob platby faktur:

Způsob vracení přeplatku Odběrateli, pokud nebude Dodavatelem započten do zálohových plateb na dodávku plynu v následujícím

zúčtovacím období podle příslušných ustanovení VOPDE:

Smlouva (závazek) se uzavírá na dobu určitou do:

Smlouva podepsána v prostorách obvyklých k podnikání Dodavatele:

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva (závazek) skončí uplynutím sjednané doby pouze v případě stanoveném v čl. VII., odst. 1) VOPDP, 
a že pokud takový případ nenastane, doba trvání Smlouvy se automaticky prodlužuje podle ustanovení čl. VII., odst. 1) VOPDP.

Pozn.: Ujednání, u kterých není vyplněno prázdné políčko nejsou součástí smlouvy a naopak.
Přílohy: VOPDP platné ke dni uzavření Smlouvy

Za Odběratele:  

Datum a místo:
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