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Čl. I. 

Pojmy 

1. Cena: společně označuje Cenu za dodanou Komoditu a Regulovanou cenu. 

2. Ceník: společně označuje ceníky vydané Obchodníkem, na kterých označení odkazují Smlouva nebo OPD. 

3. Cena za dodanou Komoditu: cena, na kterou vzniká právo Obchodníkovi v Smluvním vztahu založeném Smlouvou za dodání 

Komodity Obchodníkem Zákazníkovi během Zúčtovacího období.  

4. Cena za poskytnuté služby: cena, na kterou vzniká právo Obchodníkovi v Smluvním vztahu založeném Smlouvou o 

sdružených službách dodávky elektřiny nebo Smlouvou o sdružených službách dodávky plynu, a to za související služby 

v elektroenergetice nebo za související služby v plynárenství poskytnuté Obchodníkem Zákazníkovi během Zúčtovacího 

období.  

5. Cenové rozhodnutí ERU: cenová rozhodnutí platná a účinná v období rozhodném pro určení regulovaných cen. Pokud není 

uvedeno něco jiného, je tímto obdobím Zúčtovací období. 

6. Čas odběru: časový úsek, pro který je určené Předpokládané množství odběru pro Odběrné místo v Odběrovém diagramu 

(obvykle určen na měsíční bázi). V případě, že pro Odběrné místo není určen Odběrový diagram nebo Smlouva byla uzavřená 

na dobu neurčitou, tak se za Čas odběru pro účely těchto OPD považuje 12 měsíců.      

7. Energetický zákon: Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 

změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

8. ERU: Energetický regulační úřad, se sídlem Masarykovo náměstí 91/5, 586 01 Jihlava, IČO: 70894451. 

9. Dokumenty upravující Smluvní vztah: společně označuje Smlouvu, OPD, Ceník a Související dokument. 

10. Jednotková Cena komodity: pro účely Smlouvy o dodávce elektřiny a Smlouvy o dodávce plynu společně označuje 

v Smluvním vztahu určenou jednotkovou cenu Komodity za 1 MWh (elektřiny nebo plynu) a pro účely Smlouvy o sdružených 

službách dodávky elektřiny a Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu společně označuje v Smluvním vztahu určenou 

jednotkovou cenu za dodanou elektřinu a cenu za dodávku plynu za 1 MWh. Jednotková Cena komodity je uváděná bez daně.  

11. Komodita: společně označuje elektřinu a/nebo plyn. V případě konkretizace Komodity je příslušná Komodita výslovně 

uvedena. 

12. Kritérium: údaj (číselní nebo jiný), na který odkazují tyto OPD nebo jiné dokumenty upravující Smluvní vztah. 

13. Moment dodání Komodity: moment nabytí vlastnictví Zákazníka ke Komoditě, která byla Zákazníkovi dodána dle Smlouvy 

Obchodníkem.  

14. Obchodné podmínky (OPD): tyto Obchodní podmínky, které upravují práva a povinnosti v Smluvním vztahu Obchodníka 

a Zákazníka, jestliže tak stanoví Smlouva, a/nebo Dodavatel, a/nebo které předpokládá obecně závazný právní předpis, a/nebo 

které jsou výsledkem změny těchto Obchodních podmínek v souladu s postupem uvedeným v Obchodních podmínkách. 

15. Objem plynu (m3): je objem plynu vyjádřený v m3, pro přepočet mezi m3 a kWh se použije hodnota 10,55 kWh/m3. 

16. Odběrový diagram: stanovení předpokládaného množství Komodity, která má být dodaná/odebraná pro Odběrné místo 

v stanoveném Čase odběru.  

17. Odběrné místo (OPM): odběrné místo identifikované ve Smlouvě nebo v Souvisejícím dokumentu v souladu s Předpisy o 

energetice, a to především identifikačním číselným kódem odběrného místa. 

18. Obchodník: společné označení pro Komoditu elektřina Obchodníka s elektřinou a pro Komoditu plyn Obchodníka s plynem. 

Obchodníkem pro účely těchto OPD je: RIGHT POWER, a.s. IČO: 36 366 544 se sídlem: Na Bráne 8665/4, 010 01 Žilina, 

Slovenská republika která je zapsaná v obchodním registru Okresního soudu Žilina, oddíl Sa, vložka č. 10762/L, organizační 

složka RIGHT POWER, a.s. organizační složka IČ 28626818 AX 1061 vedená u Krajského soudu v Ostravě se sídlem 

Českobratrská 3321/46, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika, zasílací adresa Českobratrská 3321/46, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika, vedoucí odštěpného závodu: Ing. Michael Landau. 

19. Platba: jakékoliv peněžní plnění, které Obchodník přijme od Zákazníka nebo obdrží ve jménu a na účet Zákazníka v rámci 

Smluvního vztahu. 

20. Provozovatel: pro Komoditu elektřina společně označuje Provozovatele přenosové soustavy nebo Provozovatele distribuční 

soustavy a pro Komoditu plyn společně označuje Provozovatele přepravní soustavy nebo Provozovatele distribuční soustavy. 

21. Předávací místo: pokud má Odběrné místo jedno předávací místo, je identifikační číselný kód předávacího místa shodný s 

identifikačním číselným kódem odběrného místa (§ 16a odst. 1 Vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou). Je-li odběrné místo 

připojeno prostřednictvím společné domovní instalace nebo prostřednictvím elektrické přípojky a společné domovní instalace, 

za předávací místo se považuje místo, kde je umístěno měřicí zařízení (§ 16a odst. 3 Vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou). 

Pokud má odběrné místo více předávacích míst, příslušný Provozovatel přiřadí a registruje osmnáctimístný identifikační číselný 

kód každému z předávacích míst tohoto odběrného místa a stanoví osmnáctimístný identifikační číselný kód jednoho z těchto 

předávacích míst, kterým bude identifikováno odběrné místo. Má-li odběrné místo více předávacích míst, operátor trhu 

zpřístupní účastníkům trhu na vyžádání výčet předávacích míst odběrného místa (§ 16a odst. 2 Vyhlášky o pravidlech trhu 

s elektřinou). 

22. Předpisy o energetice: společně označuje Energetický zákon, Vyhlášku o pravidlech trhu s elektřinou, Vyhlášku o pravidlech 

trhu s plynem, Vyhlášku o kvalitě dodávek elektřiny a Vyhlášku o kvalitě dodávek plynu. 
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23. PPDS: „Pravidla provozování distribuční soustavy“ vydané příslušným Provozovatelem. 

24. PDE: „Podmínky distribuce elektřiny“ vydané příslušným Provozovatelem. 

25. Regulovaná cena (cena uplatňovaná v souladu s cenovou regulací): společně označuje všechny ceny za služby, činnosti 

nebo dodání v Smluvním vztahu, která jsou regulována Cenovými rozhodnutími ERU. V případě, že Cenová rozhodnutí ERU 

určují maximální výši Regulované ceny, má se za to, že Regulovaná cena pro účely Smluvního vztahu se rovná maximální 

přípustné výši Regulované ceny platné pro Zúčtovací období.  

26. Smlouva: jakákoli individuální smlouva, která byla uzavřena mezi Obchodníkem a Zákazníkem a která na tyto OPD odkazuje. 

Pod pojem Smlouva spadají především tyto smluvní typy: Smlouva o dodávce elektřiny (§ 50 odst. 1 Energetického zákona), 

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny (§ 50 odst. 2 Energetického zákona), Smlouva o dodávce plynu (§ 72 odst. 1 

Energetického zákona), Smlouva o sdružených službách dodávky plynu (§ 72 odst. 2 Energetického zákona). 

27. Smlouva o dodávce elektřiny: smlouva, kterou se dle § 50 odst. 1 Energetického zákona zavazuje Obchodník dodávat 

elektřinu Zákazníkovi a Zákazník se zavazuje zaplatit za ni cenu. Jestliže ve Smlouvě není uvedeno něco jiného platí, že:  

a) odpovědnost za odchylku má Zákazník, 

b) způsoby úhrady plateb za dodávku elektřiny: tyto platby mají probíhat v souladu s těmito OPD, 

c) jedná-li se o smlouvu na dobu neurčitou, má Zákazník právo smlouvu vypovědět. Výpovědní doba v takovém 

případě začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a její délka je 3 měsíce, 

d) Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě neplnění smluvních povinností ze strany Obchodníka (důvody 

jsou blíže uvedeny v těchto OPD), 

e) Zákazník je vyrozuměn o navrhované změně smluvních podmínek v souladu s těmito OPD a poučen o právu 

Zákazníka na odstoupení od smlouvy v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek v souladu 

s těmito OPD, 

f) doba trvání závazku (Smluvního vztahu) je na dobu: neurčitou. 

28. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny: smlouva, kterou se dle § 50 odst. 2 Energetického zákona zavazuje 

Obchodník dodávat Zákazníkovi elektřinu a zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet související službu v elektroenergetice a 

Zákazník se zavazuje zaplatit Obchodníkovi cenu za dodanou elektřinu a cenu související služby v elektroenergetice. 

Zahájením dodávky elektřiny podle smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny dochází k přenesení odpovědnosti za 

odchylku ze Zákazníka na Obchodníka. Jestliže ve Smlouvě není uvedeno něco jiného platí, že:  

a) Odběrné místa a jejich předávací místa jsou místa uvedeny ve Smlouvě, 

b) způsoby úhrady plateb za dodávku elektřiny a související služby v elektroenergetice: tyto platby mají probíhat 

v souladu s těmito OPD, 

c) jedná-li se o smlouvu na dobu neurčitou má Zákazník právo Smlouvu vypovědět. Výpovědní doba v takovém 

případě začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a její délka je 3 měsíce, 

d) Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě neplnění smluvních povinností ze strany Obchodníka (některé 

jsou blíže uvedeny v těchto OPD), 

e) Zákazník je vyrozuměn o navrhované změně smluvních podmínek v souladu s těmito OPD a poučen o právu 

Zákazníka na odstoupení od smlouvy v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek v souladu 

s těmito OPD, 

f) doba trvání závazku (Smluvního vztahu) je na dobu: neurčitou, 

g) rezervovaný příkon nebo výkon: se rovná rezervovanému příkonu nebo výkonu dohodnutému ve Smlouvě o 

připojení uzavřené mezi Zákazníkem a Provozovatelem zařízení žadatele pro příslušné místo připojení (Odběrné 

místo), 

h) typ měření: je typu A nebo B a je blíže specifikováno ve Smlouvě, 

i) Zákazník a Obchodník musí dodržovat a strpět opatření přijímaná při předcházení stavu nouze, ve stavu nouze a 

odstraňování následků stavu nouze uvedeny v Předpisech o energetice (některé jsou blíže uvedeny v těchto OPD). 

29. Smlouva o dodávce plynu: smlouva, kterou se dle § 72 odst. 1 Energetického zákona zavazuje Obchodník dodávat 

Zákazníkovi plyn a Zákazník se zavazuje zaplatit za něj cenu. Jestliže ve Smlouvě není uvedeno něco jiného platí, že:  

a) odpovědnost za odchylku má Zákazník, 

b) způsob úhrady plateb za dodávku plynu: tyto platby mají probíhat v souladu s těmito OPD, 

c) jedná-li se o smlouvu na dobu neurčitou, má Zákazník právo smlouvu vypovědět. Výpovědní doba v takovém 

případě začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a její délka je 3 měsíce, 

d) Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě neplnění smluvních povinností ze strany Obchodníka (důvody 

jsou blíže uvedeny v těchto OPD), 

e) Zákazník je vyrozuměn o navrhované změně smluvních podmínek v souladu s těmito OPD a poučen o právu 

Zákazníka na odstoupení od smlouvy v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek v souladu 

s těmito OPD, 

f) doba trvání závazku (Smluvního vztahu) je na dobu: neurčitou. 

30. Smlouva o sdružených službách dodávky plynu: smlouva, kterou se dle § 72 odst. 2 Energetického zákona zavazuje 

Obchodník dodávat Zákazníkovi plyn a zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet související služby v plynárenství a Zákazník se 
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zavazuje zaplatit za dodávku plynu cenu a za související služby cenu uplatňovanou v souladu s cenovou regulací. Zahájením 

dodávky plynu podle smlouvy o sdružených službách dodávky plynu dochází k přenesení odpovědnosti za odchylku na 

Obchodníka. Jestliže ve Smlouvě není uvedeno něco jiného platí, že:  

a) odpovědnost za odchylku má Zákazník, 

b) způsob úhrady plateb za dodávku plynu: tyto platby mají probíhat v souladu s těmito OPD, 

c) jedná-li se o smlouvu na dobu neurčitou, má Zákazník právo smlouvu vypovědět. Výpovědní doba v takovém 

případě začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a její délka je 3 měsíce, 

d) Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě neplnění smluvních povinností ze strany Obchodníka (důvody 

jsou blíže uvedeny v těchto OPD), 

e) Zákazník je vyrozuměn o navrhované změně smluvních podmínek v souladu s těmito OPD a poučen o právu 

Zákazníka na odstoupení od smlouvy v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek v souladu 

s těmito OPD, 

f) doba trvání závazku (Smluvního vztahu) je na dobu: neurčitou. 

31. Smluvní vztah: smluvní vztah mezi Obchodníkem a Zákazníkem založený Smlouvou.  

32. Související dokument: společně označuje jakékoli jiné dokumenty kromě Ceníku nebo OPD, na které Smlouva nebo OPD 

odkazují.  

33. Vyhláška o kvalitě dodávek elektřiny: Vyhláška č. 540/2005 Sb. o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb 

v elektroenergetice, ve znění pozdějšího předpisu. 

34. Vyhláška o kvalitě dodávek plynu: Vyhláška č. 545/2006 Sb. o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství, 

ve znění pozdějšího předpisu. 

35. Vyhláška o kvalitě dodávek: společně označuje Vyhlášku o kvalitě dodávek elektřiny a Vyhlášku o kvalitě dodávek plynu. 

36. Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou: Vyhláška č. 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších 

předpisů. 

37. Vyhláška o pravidlech trhu s plynem: Vyhláška č. 349/2015 Sb. o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů. 

38. Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě: Vyhláška č. 16/2016 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační 

soustavě, ve znění pozdějšího předpisu. 

39. Výpovědní doba: pokud není výslovně uvedeno ve Smlouvě, OPD nebo v Předpisu o energetice pro některý z případů 

výpovědi něco jiného, platí, že Výpovědní doba je jeden kalendářní měsíc a běží od prvního dne kalendářního měsíce 

následujícího poté, co výpověď byla doručená příslušné Smluvní straně a končí posledním dnem příslušného měsíce, jinak je 

Výpovědní dobou ta doba, která je uvedena ve Smlouvě, OPD nebo v příslušném Předpisu o energetice. Pokud ve Smlouvě 

nebo OPD není uvedeno něco jiného, má se zato, že tato výpovědní doba je dostatečná k obstarání obdobných plnění, než byli 

plnění sjednané ve Smlouvě. 

40. Zákazník: společně označuje Zákazníka pro Komoditu elektřina ze sítí NN a pro Komoditu plyn do 630 MWh. Zákazník, na 

kterého se vztahují tyto OPD, není osobou dle § 11a odst. 1. písm. a) bod. 1 a písm. b) bod. 1. Energetického zákona. 

41. Zálohová platba: Odplata určená dle Zálohového předpisu, která má sloužit na úhradu Ceny za dodanou Komoditu a Ceny 

za poskytnuté služby. Obchodník stanovuje Zálohové platby ve výši důvodně předpokládané spotřeby elektřiny a/nebo plynu 

v následujícím Zúčtovacím období, a to nejvýše v rozsahu smluvně sjednané spotřeby Komodity v odběrném místě Zákazníka. 

42. Zúčtovací období: období, pro které se vypočítavá a fakturuje Cena. Jestliže ve Smlouvě není uvedeno něco jiného, je 

Zúčtovacím obdobím období od uzavření Smlouvy do konce kalendářního roku a/nebo do konce dohodnutého trvání Smlouvy 

a dále během trvání Smluvního vztahu je Zúčtovacím obdobím:  

a) období od prvního dne následujícího po skončení bezprostředně předcházejícího Zúčtovacího období do konce 

kalendářní roku, 

b) nebo období od prvního dne následujícího po skončení bezprostředně předcházejícího Zúčtovacího období do konce 

Smluvního vztahu, 

c) nebo období od prvního dne následujícího po skončení bezprostředně předcházejícího Zúčtovacího období do dne, ke 

kterému je vyhotovené Vyúčtování, jestliže se dostal Zákazník do omeškání s plněním svých povinností ze Smlouvy a 

Vyúčtování bylo vyhotoveno během tohoto omeškání.  

43. Zálohové období: období, na které se určuje výše Záloh a frekvence nebo datum jejich splatnosti. Jestliže ve Smlouvě nebo 

v OPD není uvedeno něco jiného, je Zálohové období shodné se Zúčtovacím obdobím.   

 

 

Čl. II. 

Práva a povinnosti při dodání a odběru Komodity 

1. Období dodání: je období, během kterého mají Smluvní strany sjednaná práva a povinnosti při dodání a odběru Komodity:  

a) při Smlouvě uzavřené na dobu určitou je Obdobím dodání časový úsek od Datumu začátku dodání Komodity po konec 

Smluvního vztahu, 
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b) při Smlouvě uzavřené na dobu neurčitou je Obdobím dodání časový úsek od Datumu začátku dodání Komodity do konce 

kalendářního roku a dále během trvání Smluvního vztahu vždy jeden kalendářní rok, a v posledním kalendářním roku 

trvání Smluvního vztahu období od začátku kalendářního roku do momentu skončení Smluvního vztahu.   

2. Datum začátku dodání Komodity je, jestliže ve Smlouvě není uvedeno něco jiného:  

a) v případě Smlouvy, při které nedochází ke Změně dodavatele, datum platnosti a účinnosti Smlouvy;  

b) v případě Smlouvy, při které dochází ke Změně dodavatele, datum, který je uveden ve Smlouvě, jestliže k tomuto datumu 

nabude účinnost změna dodavatele elektřiny/standardní žádost o změnu dodavatele plynu, jinak je to datum, ke kterému 

skutečně nabude účinnost změna dodavatele/ standardní žádost o změnu dodavatele plynu (§ 37 odst. 6 Vyhlášky o 

pravidlech trhu s elektřinou, § 110 Vyhlášky o pravidlech trhu s plynem).     

3. Nabytí vlastnictví: Zákazník nabývá vlastnictví ke Komoditě skutečným přechodem Komodity přes Odběrné místo. 

4. Předpokládané množství Komodity: množství komodity v MWh sjednané ve Smlouvě jako Předpokládané množství 

Komodity. V případě, že Smlouva rozlišuje Předpokládané množství Komodity pro jednotlivé odběrná místa, pak se 

Předpokládané množství Komodity rovná součtu předpokládaného množství pro jednotlivé odběrná místa. 

5. Horní limit Odběru: největší množství komodity v MWh, které se zavázal Obchodník dodat a Zákazník odebrat dle Smlouvy. 

Pokud ve Smlouvě není uvedeno něco jiného: 

a) Horní limit Odběru může být určen Kritériem Horního limitu Odběru v procentech.  

b) Horní limit Odběru se vypočte: 

a. v případě, že je ve Smlouvě určen Odběrový diagram, tak se Horní limit odběru pro příslušné Odběrné místo rovná 

(Kritérium Horního Limitu Odběru v procentech / 100) x Předpokládané množství Komodity určené v Odběrovém 

diagramu pro příslušné Odběrné místo v stanoveném Čase Odběru (slovně: v závorce Kritérium Horního limitu 

Odběru v procentech děleno sto konec závorky krát Předpokládané množství Komodity určené v Odběrovém 

diagramu pro příslušné Odběrné místo v stanoveném Čase Odběru)  

b. v případě, že ve Smlouvě není určen Odběrový diagram nebo Odběrový diagram není určen pro všechny Odběrná 

místa, pak se Horní limit odběru rovná (Kritérium Horního Limitu Odběru v procentech / 100)  x alikvótní části 

Předpokládaného množství Komodity, kterého dodání rovnoměrně/proporcionálně připadá z Předpokládaného 

množství Komodity na 1 měsíc v rámci Času odběru, nebo které má být dodáno za 1 měsíc v rámci Času odběru 

podle Smlouvy (slovně: v závorce Kritérium Horního limitu Odběru v procentech děleno sto  konec závorky krát 

alikvótní části Předpokládané množství Komodity, kterého dodání rovnoměrně/proporcionálně připadá z celkového 

času trvání Smlouvy na 1 měsíc v rámci Času odběru, nebo které má být za 1 měsíc v rámci Času odběru podle 

Smlouvy dodané).  

c) v případě, že Horní limit Odběru není ve Smlouvě určen dle předchozího písmena, rovná se Horní limit Odběru:  

a. v případě, že je ve Smlouvě určen Odběrový diagram, Předpokládanému množství Komodity určeného 

v Odběrovém diagramu pro příslušné Odběrné místo v stanoveném Čase Odběru, 

b. v případě, že ve Smlouvě není určen Odběrový diagram nebo Odběrový diagram není určen pro všechny Odběrná 

místa, alikvótní části Předpokládané množství Komodity, které proporcionálně z Předpokládaného množství 

Komodity dodání připadá na 1 měsíc v rámci Času odběru z celkového Předpokládaného množství Komodity nebo 

které má být za 1 měsíc v rámci Času odběru podle Smlouvy dodané. 

6. Dolní limit Odběru: nejmenší množství komodity v MWh, které se zavázal Obchodník dodat a Zákazník odebrat dle Smlouvy. 

Pokud ve Smlouvě není uvedeno něco jiného: 

a) Dolní limit Odběru může být určen Kritériem Dolního limitu Odběru v procentech. V takovém případě se Dolní limit 

Odběru rovná: 

a. v případě, že je ve Smlouvě určen Odběrový diagram, tak se Dolní limit odběru pro příslušné Odběrné místo rovná 

(Kritérium Dolního Limitu Odběru v procentech / 100) x Předpokládané množství Komodity určené v Odběrovém 

diagramu pro příslušné Odběrné místo v stanoveném Čase Odběru (slovně: v závorce Kritérium Dolního limitu 

Odběru v procentech děleno sto  konec závorky krát Předpokládané množství Komodity určené v Odběrovém 

diagramu pro příslušné Odběrné místo v stanoveném Čase Odběru)  

b. v případě, že ve Smlouvě není určen Odběrový diagram nebo Odběrový diagram není určen pro všechny Odběrná 

místa, pak se Horní limit odběru (Kritérium Dolního Limitu Odběru v procentech / 100)  x alikvótní části 

Předpokládané množství Komodity, kterého dodání rovnoměrně/proporcionálně připadá z   Předpokládaného 

množství Komodity na 1 měsíc v rámci Času odběru, nebo které má být dodáno za 1 měsíc v rámci Času odběru 

podle Smlouvy (slovně v závorce Kritérium Dolního limitu Odběru děleno sto  konec závorky krát alikvótní části 

Předpokládané množství Komodity, kterého dodání rovnoměrně/proporcionálně připadá z Předpokládaného 

množství Komodity   na 1 měsíc v rámci Času odběru, nebo které má být za 1 měsíc v rámci Času odběru podle 

Smlouvy dodané).  

b) v případě, že Dolní limit Odběru není ve Smlouvě určen dle předchozího písmena, rovná se Dolní limit Odběru: 

a. v případě, že je ve Smlouvě určen Odběrový diagram, Předpokládanému množství Komodity určeného 

v Odběrovém diagramu pro příslušné Odběrné místo v stanoveném Čase Odběru, 
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b. v případě, že ve Smlouvě není určen Odběrový diagram nebo Odběrový diagram není určen pro všechny Odběrná 

místa, alikvótní části Předpokládané množství Komodity, které proporcionálně z Předpokládaného množství 

Komodity na 1 měsíc z Čas odběru z celkového Předpokládaného množství Komodity nebo které má být za 1 měsíc 

z Čas odběru podle Smlouvy dodané. 

7. Pokud ve Smlouvě není uvedeno něco jiného je: 

a) Kritérium Horního limitu Odběru: 110 % 

b) Kritérium Dolního limitu Odběru: 90 % 

8. Limit Odběru: označuje společně Horní limit Odběru a Dolní limit Odběru. 

9. Zákazník je povinen oznámit Dodavateli jakoukoli významnou skutečnost týkající se změny časového průběhu 

předpokládaného odběru nebo změny Odběrového diagramu předem na měsíční bázi. Významná skutečnost nastává tehdy, 

jestliže Zákazník může při zachování odborné péče předpokládat odběr vyšší nebo nižší než Limit Odběru. 

10. Skutečné množství Komodity: množství Komodity v MWh, ke které Zákazník získá vlastnictví na základě dodání dle Smlouvy 

v období, pro které se výše Skutečného množství zjišťuje (v Dokumentech upravující Smluvní vztah označované také 

„Skutečná dodávka“). 

11. Během období dodání Obchodník má: 

a) povinnost zabezpečit možnost pro Zákazníka odebrat Skutečné množství Komodity nejvíce do hodnoty Horného Limitu 

dodání; 

b) povinnost na dodržení kvality dodávek a při Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu také povinnost 

dodržení kvality služeb souvisejících s regulovanými činnostmi v elektroenergetice/plynárenství, a to pro: 

a. Komoditu elektřina v souladu s Vyhláškou o kvalitě dodávek elektřiny, 

b. Komoditu plyn v souladu s Vyhláškou o kvalitě dodávek plynu. 

12. Během období dodání Zákazník má: 

a) právo na odběr Skutečného množství Komodity v rámci rozsahu dle písm. c) a d) tohoto bodu, 

b) právo na dodržení kvality dodávek a při Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu také právo na dodržení 

kvality služeb souvisejících s regulovanými činnostmi v elektroenergetice/plynárenství, a to pro: 

a. Komoditu elektřina v souladu s Vyhláškou o kvalitě dodávek elektřiny, 

b. Komoditu plyn v souladu s Vyhláškou o kvalitě dodávek plynu, 

c. Kvalita dodávek Komodity a souvisejících služeb je vyjádřena standardy kvality dodávek a souvisejících služeb. 

Podrobnosti o náhradách za nedodržení pro standardy kvality včetně způsobu jejich uplatnění jsou upraveny 

Vyhláškami o kvalitě dodávek, 

c) povinnost odebrat Skutečné množství Komodity ne menší jako Dolní limit Odběru, 

d) povinnost odebrat Skutečné množství Komodity ne větší jako Horní limit Odběru, 

e) je-li Zákazník výrobce elektřiny podle Energetického zákona a dodává-li Obchodník elektřinu do odběrného/ých či 

předávacího/ích místa/míst Zákazníka, ve kterém/ých je výrobna elektřiny dle příslušných právních předpisů a Smlouvy 

o připojení připojena, přebírá Obchodník za Zákazníka odpovědnost za odchylku způsobenou vyrobenou elektřinou 

kromě případů vyloučených zvláštními právními předpisy nebo Smlouvou, když Zákazník dodává vyrobenou elektřinu v 

tomto/těchto odběrném/ných či předávacím/ích místě/místech do distribuční soustavy. V takovém případě se 

Zákazníkem vyrobená a do distribuční soustavy příslušného PDS dodaná elektřina nepovažuje za neoprávněnou dodávku 

elektřiny do elektrizační soustavy, ale za odchylku, za kterou převzal podle předchozí věty Obchodník odpovědnost. 

13. V případě, že během Období dodání nedojde k dodržení práva Zákazníka na kvalitu dodávek a při Smlouvě o sdružených 

službách dodávky elektřiny/plynu také práva na dodržení kvality služeb souvisejících s regulovanými činnostmi 

v elektroenergetice/plynárenství, má Zákazník právo postupovat pro: 

a) Komoditu elektřina v souladu s Vyhláškou o kvalitě dodávek elektřiny, 

b) Komoditu plyn v souladu s Vyhláškou o kvalitě dodávek plynu. 

14. V případě, že je to ve Smlouvě sjednané, má Zákazník vůči Obchodníkovi Právo na doplatek. Právo na doplatek v takovém 

případě vzniká Zákazníkovi, jestliže Obchodník dodá menší Skutečné množství Komodity, než bylo Předpokládané množství 

Komodity sjednané pro Čas dodání. V takovém případě zaplatí Zákazníkovi částku rovnající se součinu: a) částky, pokud je 

kladná, která se rovná rozdílu ceny Komodity od dodavatele poslední instance a ceny určené dle Smlouvy a b) množství 

Komodity v části nedodaného množství Komodity Zákazníkovi Obchodníkem.   

15. Za porušení povinnosti Obchodníka dodat Komoditu v sjednaném rozsahu a kvalitě se nepovažuje, když Obchodník nedodá 

Komoditu nebo její část Zákazníkovi v sjednaném množství nebo kvalitě z důvodu dle čl. VI. OPD.   

 

 

 

 

 

 

 



     
 
Obchodní podmínky dodávek Komodity elektřina ze sítí NN nebo 
Komodity plyn do 630 MWh 
  
 

6 
 

Čl. III. 

Měření Dodávek a zjišťování Skutečného množství 

1. Měření dodané Komodity podle Smlouvy se vykonává na Odběrných místech pomocí měření vykonaném na měřících 

zařízeních, kterých typ je pro odběrné místo uveden ve Smlouvě (Odpočet). Pokud není uvedeno něco jiného má se za to, že 

se jedná o měřící zařízení typu „A“. 

2. Pokud není stanovené něco jiného, Skuteční množství Komodity se rovná množství dodané Komodity zjištěné měřením 

a/nebo: 

a) oznámené Obchodníkovi Provozovatelem, 

b) pokud je nutné zjistit množství dodané Komodity za určité období (například z důvodu vystavení vyúčtování v průběhu 

Zúčtovacího období), je oprávněn vykonat odpočet měřícího zařízení Obchodník nebo ním pověřená osoba. Za tímto 

účelem je povinen poskytnout Zákazník Obchodníkovi součinnost. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné 

porušení Smlouvy, 

c) Obchodník může požádat Zákazníka o to, aby mu poskytl údaj z měřícího zařízení, čemu je povinen Zákazník v souladu 

s Předpisy o energetice vyhovět. Porušení této povinnosti se považuje za podstatní porušení Smlouvy. 

3. Pokud se prokáže poškození nebo zásah do měřícího zařízení mající dle Předpisů o energetice a na nich navazujících předpisů 

následek, že se údaje z měřícího zařízení nedají použít k objektivnímu určení Skutečného množství Komodity, pak se Skutečné 

množství Komodity: 

a) určí postupem stanoveným pro takový případ Předpisy o energetice a na nich navazujícími předpisy, 

b) pokud nebude možné určit Skutečné množství Komodity dle předchozího písmene, pak se určí Skutečné množství 

Komodity jako alikvotní částka Předpokládaného množství Komodity určená za období od posledního Odpočtu po den, 

ke kterému se takto určuje Skutečné množství Komodity.  

 

 

Čl. IV. 

Stav Nouze 

1. Zákazník se zavazuje dodržovat opatření přijímaná při předcházení stavu nouze, ve stavu nouze a při odstraňování následků 

stavu nouze, uvedená ve Smlouvě a PPDS, a pokud nejsou ve Smlouvě ani PPDS uvedena, rozumí se těmito opatřeními 

dodržování pokynů stanovených Provozovatelem a jeho dispečinkem. Dodávka Komodity v případě stavu nouze je upravena 

zvláštním právním předpisem a Podmínkami distribuce.  

2. Obchodník si vyhrazuje právo omezit při předcházení stavu nouze a při stavu nouze dodávku Komodity Zákazníkovi dle 

regulačního stupně, kam je tento zařazen v souladu s platnými právními předpisy.  

3. Zákazník se zavazuje dodržovat všechna opatření přijímaná při předcházení stavu nouze, ve stavu nouze a odstraňování 

následků stavu nouze uvedená ve Smlouvě a Pravidlech provozování distribuční soustavy, a pokud zde nejsou uvedena, rozumí 

se těmito opatřeními dodržování pokynů stanovených Provozovatelem a jeho dispečinkem. Blíže tato opatření přijímaná při 

předcházení stavu nouze, ve stavu nouze a odstraňování následků stavu nouze upravuje Energetický zákon, Vyhláška č. 80/2010 

Sb. o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu a Vyhláška č. 344/2012 Sb. o stavu nouze 

v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu ve znění pozdějších předpisů; eventuálně další 

na ně navazující právní předpisy. Porušení této povinnosti je podstatným porušením Smlouvy. 

 

 

Čl. V. 

Podstatní okolnost 

1. V případě, že nastane Podstatní okolnost, je Obchodník oprávněn vždy, kromě případů, kdy je to výslovně vyloučeno v Smlouvě 

postupem dle těchto OPD: uplatnit své práva uvedené v čl. XXI. bod 1. OPD, kterými dochází k změně Smluvního vztahu 

nebo změnit jiné smluvní podmínky některým ze způsobu uvedených v čl. XXI. bod 2. OPD. 

2. Podstatní okolností je: 

a) pokud Koeficient referenční ceny aspoň pro jeden sledovaný typ burzovního produktu bude roven nebo vyšší než číslo 

1.20. V takovém případě se elektřina/plyn na relevantních komoditních trzích v den stanovení Koeficientu referenční 

ceny u srovnatelného produktu sledovaného typu burzovního produktu prodává za alespoň o 20 % vyšší cenu, než měl 

produkt odpovídajícímu tomuto sledovanému typu burzovního produktu v den podpisu Smlouvy. Dosáhnutí takové výši 

Koeficientu referenční ceny neumí Obchodník v době uzavření Smlouvy předpokládat. Pokud Podstatná okolnost 

nastane, zakládá to na straně Obchodníka rozumnou potřebu pro uplatnění jeho práv dle bodu 1. tohoto článku OPD, 

b) nastane-li Stav nouze dle čl. IV. OPD, 

c) nastane-li situace vis maior (force majeure), 

d) nastane-li na straně Zákazníka prodlení s plněním jeho smluvních povinností, 
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e) nastane-li na straně Obchodníka situace, kdy poměr vlastního jmění a závazků Obchodníka je méně než 20 ku 100, 

f) změna právního předpisu, v důsledku kterého nastává zvýšení nákladů souvisejících s poskytováním plnění dle Smlouvy.  

3. Za uplatnění práva Obchodníka dle předchozího bodu se považuje odeslání návrhu Změny Smluvního vztahu v souladu s čl. 

XXI. OPD nejpozději v poslední den této lhůty poštovní přepravou na sjednanou korespondenční adresu Zákazníka, jinak na 

sídlo Zákazníka. 

 

 

Čl. VI. 

Neoprávněný odběr, Omezení dodávky Komodity, Ukončení dodávky Komodity 

 

1. Obchodník má právo ukončit nebo přerušit dodávku elektřiny Zákazníkovi při neoprávněném odběru elektřiny. Neoprávněný 

odběr elektřiny je odběr dle § 51 odst. 1 Energetického zákona. 

2. Obchodník má právo ukončit nebo přerušit dodávku plynu zákazníkovi při neoprávněném odběru plynu. Neoprávněný odběr 

plynu je odběr dle § 74 odst. 1 Energetického zákona.   

3. Dodávky Komodity jsou garantovány a mohou být přerušeny nebo omezeny ze strany Obchodníka, kromě případů 

vyplývajících z Předpisů o energetice nebo Smlouvy, zejména z následujících důvodů: 

a) nastane-li Stav nouze. Blíže Stav nouze upravuje čl. IV OPD, 

b) nastane-li situace vis maior (force majeure), 

c) pokud je dodávka Komodity přerušena z důvodů na straně Provozovatele, a to bez ohledu na to, zda se následně 

prokáže, že příslušný Provozovatel nejednal v souladu s aplikovatelnými právními předpisy. V případě takového 

přerušení Obchodník neodpovídá za škody způsobené Zákazníkovi, 

d) nastane-li Podstatní okolnost dle čl. V. bod 2. OPD. 

 

 

Čl. VII. 

Poplatek na úhradu nákladů regulační energie 

1. Zákazník je povinen platit Obchodníkovi Poplatek na úhradu nákladů regulační energie za každé odběrné místo, které je 

připojeno do distribuční soustavy a které je uvedeno jako odběrné místo Odběratele ve Smlouvě (dále jen „Poplatek“). 

2. Poplatek se pro každé odběrné místo vypočítá jako násobek odebrané elektřiny příslušného OPM a níže uvedené 

příslušné sazby poplatku určené za 1 MWh odebrané elektřiny (Skutečného množství): 

a. v případě OPM s napěťovou hladinou odběru NN je sazba poplatku 180 Kč bez DPH za 1 MWh Skutečného množství 

odebrané elektřiny za měsíc; 

b. v případě OPM s napěťovou hladinou odběru VN, je-li rezervovaný příkon menší nanejvýš rovný 2000 kW, je sazba 

poplatku 240 Kč bez DPH za 1 MWh Skutečného množství odebrané elektřiny za měsíc; 

c. v případě OPM napěťovou hladinou odběru VN, je-li rezervovaný příkon větší než 2000 kW, je sazba poplatku 600 

Kč bez DPH za 1 MWh Skutečného množství odebrané elektřiny za měsíc. 

3. Obchodník má vůči Zákazníkovi právo na zaplacení Poplatku za každý i započatý kalendářní měsíc trvání Smlouvy, a to v 

celkové částce odpovídající součtu Poplatků za všechny odběrná místa, které jsou připojeny do distribuční soustavy a jsou 

uvedeny jako odběrná místa Odběratele ve Smlouvě (dále také „Celková částka Poplatku“).   

4. Obchodník fakturuje Zákazníkovi Celkovou částku Poplatku, která bude vyúčtovaná na faktuře v soulade s pravidly fakturace 

dle čl. XIV. OPD. 

5. Obchodník může u Zákazníka pro určené období snížit nebo odpustit sazbu Poplatku nebo Celkovou částku Poplatku, a to 

i opakovaně. Snížení sazby Poplatku je účinné od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve 

kterém došlo k doručení písemného oznámení Obchodníka o snížení sazby Poplatku. 

6. Zákazník může písemně požádat Obchodníka o snížení nebo o odpuštění sazby Poplatku nebo Celkové částky Poplatku. V 

případě, že Obchodník sníží sazbu Poplatku, oznámí Zákazníkovi výši snížené sazby Poplatku a dobu, na kterou snížil 

Zákazníkovi sazbu Poplatku. Takové snížení sazby Poplatku je účinné od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po 

kalendářním měsíci, ve kterém došlo k doručení písemného oznámení Obchodníka o snížení sazby Poplatku Zákazníkovi. V 

případě, že Obchodník Zákazníkovi na jeho žádost neodpoví do 10 dnů od doručení žádosti, platí, že Obchodník žádosti 

nevyhověl.  
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Čl. VIII. 

Poplatek za nedodržení Limitu odběru 

1. Za každé nedodržení Limitu odběru Zákazníkem během časového intervalu, pro který se Limit odběru stanovuje, má 

Obchodník vůči Zákazníkovi právo na zaplacení Poplatku za nedodržení Limitu odběru za podmínek stanovených v OPD a 

Smlouvě.  

2. Poplatek za nedodržení Limitu odběru se vypočte dle následujících Kritérií: 

a) Sazba Poplatku za nedodržení Limitu odběru: 

a. za nedodržení Dolního Limitu odběru je: 500 Kč za každý začatý 1 MWh 

b. za nedodržení Horního Limitu odběru je: 400 Kč za každý začatý 1 MWh 

b) Poplatek za nedodržení Limitu odběru v případě nedodržení Dolního Limitu odběru se rovná: (Dolní Limit odběru – 

Skutečné množství) x Sazba Poplatku za nedodržení Limitu odběru 

c) Poplatek za nedodržení Limitu odběru v případě nedodržení Horního Limitu odběru se rovná: (Skutečné množství – 

Horní Limit odběru) x Sazba Poplatku za nedodržení Limitu odběru 

3. Obchodník je oprávněn za nedodržení Limitu odběru připočítat Poplatek za nedodržení Limitu odběru ke Ceně za dodanou 

Komoditu a fakturovat ho v společně/v Ceně za dodanou Komoditu.  

 

 

Čl. IX. 

Smluvní pokuta z Neodebrané Komodity 

1. V případě ukončení Smlouvy Obchodníkem z důvodu podle čl. XIX. bod. 1 OPD má Obchodník nárok vůči Zákazníkovi na 

Smluvní pokutu z důvodu porušení smluvní povinnosti, která vedla k ukončení smlouvy Obchodníkem (dále Smluvní pokuta z 

Neodebrané Komodity), a to ve výšce dle tohoto článku OPD. Obchodník má vůči Zákazníkovi popři Smluvní pokutě z 

Neodebrané Komodity rovněž nárok na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této povinností Zákazníkem. 

2. Smluvní pokuta z Neodebrané Komodity se vypočte dle následujících Kritérií: 

a) Sazba Smluvní pokuty z Neodebrané Komodity se rovná 100 Kč za každý začatý 1 MWh, 

b) Výše Smluvní pokuty z Neodebrané Komodity se rovná: 

a. v případě Smlouvy uzavřené na dobu určitou se rovná: (Předpokládané množství komodity – Skutečné množství 

komodity odebrané od začátku Smluvního vztahu nebo v případě prodloužení Smlouvy odebrané od prvního dne, 

který je dnem, ke kterému došlo k prodloužení Smlouvy dle čl. XVII. bodu 3. OPD) x Sazba Smluvní pokuty z 

Neodebrané Komodity; 

b. v případě Smlouvy uzavřené na dobu neurčitou se rovná: (Předpokládané množství komodity, které má být za Čas 

odběru podle Smlouvy dodané – Skutečné množství komodity odebrané za Čas odběru,) x Sazba Smluvní pokuty 

z Neodebrané Komodity. 

 

 

Čl. X. 

Poplatek za připravenost 

1. V případě, jestliže po uzavření Smlouvy nedojde z důvodů na straně Zákazníka ke změně dodavatele Komodity pro Zákazníka 

na Obchodníka, má Obchodník vůči Zákazníkovi právo na zaplacení Poplatku za připravenost. 

2. Poplatek za připravenost se vypočte dle následujících Kritérií: 

a) Sazba Poplatku za připravenost se rovná: 100 Kč za každý začatý 1 MWh, 

b) Výše Poplatku za připravenost se rovná: Předpokládané množství dodání x Sazba Poplatku za připravenost 

 

 

Čl.  XI. 

Zálohový předpis 

1. Zálohový předpis je Související dokument závazně určující na příslušné Zálohové období pro Zákazníka následovní smluvní 

povinnosti:  

a) výši Zálohových plateb určené celou sumou nebo jednotlivě pro každé Odběrní místo, 

b) frekvenci nebo datumy splatnosti Zálohových plateb, 

c) výši Záloh na Další platby, které jsou hrazeny během Zálohového období, a které mají sloužit na úhradu Dalších 

plateb určených celou sumou nebo jednotlivě pro každé Odběrné místo (například Poplatek na úhradu nákladů 

regulační energie za každé Odběrné místo nebo Poplatky dle Ceníku, na které Smlouva odkazuje, a které jsou placeny 

během Zúčtovacího období),  
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d) frekvenci nebo datumy splatnosti Záloh na Další platby dle předchozího písmene.  

2. Zálohový předpis je pro Zákazníka závazný. Zákazník je povinen hradit na základě účinného Zálohového předpisu Zálohové 

platby a Zálohy na Další platby uvedeny v Zálohovém předpisu. Porušení povinnosti hradit platby dle Zálohového předpisu se 

považuje za porušení povinností Zákazníka ve Smluvním vztahu, které je v souladu s těmito OPD kvalifikováno jako podstatné 

porušení Smlouvy. 

3. Obchodník při podpise Smlouvy a nejpozději ke dni začátku dodání Komodity vyhotoví pro Zákazníka Zálohový předpis 

s účinností na Zálohové období od uzavření Smlouvy do konce příslušného kalendářního roku. Tento Zálohový předpis je pro 

toto Zálohové období závazný.  

4. Poslední vyhotovený Zálohový předpis platí vždy i pro každé další Zálohové období, a teda Zálohovým obdobím je vždy 

příslušné Zúčtovací období, a to do momentu, pokud Obchodník nevyhotoví pro Zákazníka nový Zálohový předpis („Nový 

Zálohový předpis“).   

5. Nový Zálohový předpis je předpis, který se liší od posledního platného a účinného Zálohového předpisu tím, že: 

a) výše Zálohových plateb je vyšší než v posledním platném a účinném Zálohovém předpisu, 

b) frekvence Zálohových plateb je vyšší než v posledním platném a účinném Zálohovém předpisu, 

c) obsahuje takové Zálohy na Další platby, které nebyly uvedeny v posledním platném a účinném Zálohovém předpisu, 

d) výše Záloh na Další platby je vyšší než v posledním platném a účinném Zálohovém předpisu. 

6. Nový Zálohový předpis může Obchodník vystavit pro Zákazníka: 

a) v případě, že Zákazník není v omeškání s plněním svých Smluvních povinností vždy len k prvnímu dni následujícího 

Zúčtovacího období, 

b) v případě, že je Zákazník v omeškání s plněním svých Smluvních povinností, kdykoli během Zálohového období.  

7. V případě vyhotovení Nového Zálohového předpisu dle bodu 6 písm. a) tohoto článku Obchodník:  

a) vyhotoví a doručí Zákazníkovi návrh Nového Zálohového předpisu nejpozději 15 dní před koncem Zálohového 

období, 

b) Zákazník má právo návrh Zálohového předpisu odmítnout v souladu dle čl. XXI. bod 5. OPD, jinak pro návrh 

Nového Zálohového předpisu platí čl. XXI. bod 7. OPD. 

8. V případě vyhotovení Nového Zálohového předpisu dle bodu 6. písm. b) tohoto článku Obchodník:  

a) Obchodník může vyhotovit Nový Zálohový předpis kdykoliv během Zúčtovacího období, 

b) za Zálohové období pro účely takovéhoto Nového Zálohového předpisu se považuje období ode dne uvedeného 

v Zálohovém předpisu do konce Zúčtovacího období, 

c) v případě, že společně se Zálohovým předpisem vystaví Obchodník Vyúčtování dle bodu čl. XV. bod 3. OPD za 

Zúčtovací období v předchozím písmenu se považuje Zúčtovací období dle bodu čl. XV. bod 3. písm. b) OPD, 

d) vyhotovení Nového Zálohového předpisu se nepovažuje za Změnu Smluvního vztahu a Zákazník v takovém případě 

nemá právo odmítnout návrh takovéhoto Souvisejícího dokumentu postupem dle. čl. XXI. bod 5. OPD. Takovýto 

Zálohový předpis se stává pro Zákazníka závazný momentem jeho doručení.  

9. V případě, že Obchodník vyhotoví Vyúčtování dle čl. XV. bod 3 OPD, ale nevystaví současně Nový Zálohový předpis, za 

Zálohové období Zálohového předpisu platného ke dni vystavení takovéhoto Vyúčtování se považuje za Zúčtovací období celé 

Zúčtovací období, které platilo před vyhotovením Vyúčtování. 

 

 

Čl. XII. 

Produkt a stanovení Jednotkové Ceny 

1. Stanovení Jednotkové Ceny za dodanou Komoditu (dále také „Jednotková cena“) a podmínky jejího výpočtu jsou pro účely 

Smluvního vztahu dány volbou Produktu dodání Komodity (dále také „Produkt“).  

2. Typem Produktu se rozumí:  

a) Produkt Fix: Produkt, jehož jedním z parametrů Produktu je vždy parametr Pevná Cena, 

b) Produkt Spot: Produkt, jehož parametry vedou k dynamickému stanovení ceny za dodanou Komoditu.    

3. Právo provést změnu typu Produktu (dále také „Právo na Změnu Produktu“):  

a) po celou dobu trvání Smluvního vztahu má Obchodník, pokud toto právo není výslovně vyloučeno Smlouvou. 

Obchodník uplatní své právo dle tohoto ustanovení postupem dle čl. XXI. OPD, 

b) Zákazník v případě, že je to ve Smlouvě výslovně uvedeno. Smluvní zakotvení tohoto práva Zákazníka znamená 

vyloučení práva Obchodníka dle předchozího písmena tohoto bodu jenom v případě, jestliže je to ve Smlouvě výslovně 

uvedeno. Zákazník uplatní účinně své právo dle tohoto ustanovení doručením písemného oznámení o uplatnění tohoto 

práva Obchodníkovi. Pokud ve Smlouvě není stanovené něco jiného platí, že změna Smluvního vztahu založená účinným 

uplatněním tohoto práva nastává od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo toto 

oznámení doručeno Obchodníkovi, 
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c) Uplatnění Práva na Změnu Produktu Obchodníkem se považuje za uplatnění práva vedoucího ke Změně Smluvního 

vztahu. 

4. Právo provést Změnu Parametru ve vztahu k jakémukoli Parametru, který má určitý Produkt dle Smlouvy nebo těchto OPD 

nebo Kritéria uvedeného v těchto OPD, krom Parametru KOMODITA (společně dále také „Právo na Změnu parametru“): 

a) po celou dobu trvání Smluvního vztahu má Obchodník, pokud toto právo pro příslušní Parametr/Kritérium není 

výslovně vyloučené Smlouvou. Obchodník uplatní své právo dle tohoto ustanovení postupem dle čl. XXI. OPD, 

b) Uplatnění Práva na Změnu Parametru se považuje za uplatnění práva vedoucího ke Změně Smluvního vztahu. 

5. Vymezení Produktu znamená grafické a slovní zachycení/vyjádření určitých parametrů Produktu ve Smlouvě nebo uvedením 

odkazu na název Produktu v Dokumentu upravujícího Smluvní vztah jiného jako Smlouva (dále „Určení Odkazem“). 

V případě Určení Odkazem má Produkt parametry určené v ceníku/jiném dokumentu, na který se takto odkazuje. 

6. V případě, že je ve Smlouvě uvedeno Vymezení Produktu platí, že pro smluvní vztah při uzavření Smlouvy určil Obchodník a 

Zákazník akceptoval Produkt uvedený ve Smlouvě. Veškerá individuální ujednání uvedená ve Smlouvě se vztahují výhradně na 

parametry Produktu, jehož Vymezení Produktu je uvedeno ve Smlouvě (dále je „Ujednaní o Parametrech Produktu“). 

V případě, že Smlouva obsahuje Ujednání o Parametrech Produktu:  

a) nezakládá to individuální dohodu smluvních stran, která by byla v rozporu/zakládala překážku uplatnění Práva na 

Změnu Produktu (jako takového). Případné vyloučení Práva na Změnu Produktu pro Smluvní vztah musí být ve 

Smlouvě výslovně uvedeno: „Uplatnění Práva na Změnu Produktu je vyloučeno“ (nebo odkazem na tento bod a písmeno 

OPD). 

b) Ujednání o úplném vyloučení Práva na Změnu Parametru dle předchozího písmene tohoto bodu se nevztahuje na 

změny uplatněním Práva na Změnu Produktu z důvodu Podstatní okolnosti. Ujednání o úplném vyloučení Práva 

na Změnu Produktu včetně důvodu Podstatná okolnost musí být ve Smlouvě výslovně uvedeno, a to způsobem: 

„Uplatnění Práva na Změnu Produktu je úplně vyloučeno“ (nebo odkazem na tento bod a písmeno OPD).      

c) nezakládá to individuální dohodu smluvních stran, která by byla v rozporu/zakládala překážku uplatnění Práva na 

Změnu Parametru Produktu. Ujednání o vyloučení Práva na Změnu Parametru musí být ve Smlouvě výslovně 

uvedeno, a to způsobem: „Uplatnění Práva na Změnu Parametru pro parametr Produktu (uvedení PARAMETRU) je vyloučeno“ 

(nebo odkazem na tento bod a písmeno OPD). 

d) Ujednání o vyloučení Práva na Změnu Parametru dle předchozího písmene tohoto bodu se nevztahuje na změny:  

a. uplatněním Práva na Změnu Parametru při Produktu typu Produkt FIX parametru: CENA a při Produktu 

typu Produkt Spot parametru: CS (Cena služby) z důvodu Podstatní okolnosti. Ujednání o úplném vyloučení 

Práva na Změnu Parametru včetně důvodu Podstatní okolnost musí být ve Smlouvě výslovně uvedeno, a to 

způsobem: „Uplatnění Práva na Změnu Parametru pro parametr Produktu Cena/Cena Služby je úplně vyloučeno“ (nebo 

odkazem na tento bod a písmeno OPD).      

b. jakýkoliv Parametr Produktu, který odkazuje na skutečnost ve vnějším světe, která objektivně byla 

změněna/zanikla a nemůže nadále sloužit jakou Parametr/Kritérium pro vymezení povinnosti Smluvních 

stran v Smluvním vztahu (například odkazuje na burzovní produkt, který se dále už neobchoduje na příslušní 

burze).  

7. Produkt typu Produkt Fix má Vymezení Produktu určené ve Smlouvě. Produkt může být Určen Odkazem, a to včetně odkazu 

na OPD. V takovém případě může Smlouva uvádět jen některé parametry z Parametrů dle následujícího bodu tohoto článku 

OPD. 

8. Parametry Produktu typu Produkt Fix jsou následující:  

a) KOMODITA: elektřina/plyn; 

b) NÁZEV PRODUKTU: označení Produktu, pod kterým se může na Produkt odkazovat v Dokumentech 

upravujících Smluvní vztah nebo v komunikaci smluvních stran. Pokud není tento Parametr stanoven na základě 

Určení Odkazem, má Produkt typu Produkt Fix název produktu: „Produkt Fix“; 

c) OBDOBÍ: časový údaj/období, pro které byly parametry Produktu určeny. Pokud není uvedeno něco jiného, je 

tímto obdobím období délka trvání Smluvního vztahu; 

d) TARIF: fakultativní diferenciace při KOMODITĚ elektřina v závislosti od toho, jestliže je CENA určená odlišně 

pro vysoký tarif (VT) nebo nízký tarif (NT); 

e) CENA: číselný údaj o ceně elektřiny/plynu (Kč/MWh) určený výhradně jen jako parametr při tomto typu Produktu. 

9. Produkt typu Produkt Spot má Vymezení Produktu určené ve Smlouvě. Produkt může být Určen Odkazem, a to včetně odkazu 

na OPD. V takovém případě může Smlouva uvádět jen některé parametry z Parametrů dle následujícího bodu tohoto článku 

OPD. 
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10. Parametry Produktu typu Produkt Spot jsou následující: 

a) VZOREC:  

Spotřeba 

KOMODITY v 

MWh/rok 

Cena za dodanou KOMODITU v EUR/MWh 

100% celkové 

spotřeby 

PAvg. = ((∑ 𝐶𝐾𝑇𝑘 ∗ 𝑆𝐷𝑘) / 𝑆𝐷) + 𝐶𝑆
𝑛

𝑘=1
 

 

a) KOMODITA: elektřina/plyn; 

b) Název produktu: označení Produktu, pod kterým se může na Produkt odkazovat v Dokumentech upravujících 

Smluvní vztah nebo v komunikaci smluvních stran. Pokud není tento Parametr stanoven na základě Určení 

Odkazem, má Produkt typu Produkt Spot název produktu: „Produkt Spot“; 

c) Období: časový údaj/období pro které byly parametry Produktu určeny. Pokud není uvedeno něco jiného, je tímto 

obdobím období délka trvání Smluvního vztahu; 

d) Časový údaj výpočtu: obchodní hodina/obchodní den. Jestliže ve Smlouvě není uvedeno něco jiného, je Časovým 

údajem výpočtu: obchodní hodina; 

e) Krátkodobý trh (SPOT):  

a. pro KOMODITU elektřina: organizovaný krátkodobý trh denní/vnitrodenní (v závislosti od parametru 

„Časový údaj výpočtu“) s elektřinou zajišťovaným OTE, a.s.; 

b. pro KOMODITU plyn: organizovaný krátkodobý trh denní/vnitrodenní (v závislosti od parametru 

„Časový údaj výpočtu“) s plynem zajišťovaným OTE, a.s; 

f) k: Pořadové číslo obchodní hodiny/dne v období dodávky vztahující se k počtu hodin/dní v období dodávky (v 

závislosti od parametru „Časový údaj výpočtu“); 

g) CKTk:  

a. pro KOMODITU elektřina: Cena elektřiny na Krátkodobém trhu (SPOT) pro příslušnou obchodní 

hodinu/den (v závislosti od parametru „Časový údaj výpočtu“), zveřejňovanou OTE, a.s. denně. Výše 

cen je k dispozici na: https://www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trhy/elektrina/ 

b. pro KOMODITU plyn: Cena plynu na Krátkodobém trhu (SPOT) pro příslušnou obchodní hodinu/den 

(v závislosti od parametru „Časový údaj výpočtu“) zveřejňovanou OTE, a.s. denně. a.s. Výše cen je k 

dispozici na:  https://www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trhy/plyn/ 

h) SD: Skutečná dodávka za Zúčtovací období; 

i) SDk: Skutečná dodávka v příslušné obchodní hodině/dni (v závislosti od parametru „k“); 

j) ((∑ 𝑪𝑲𝑻𝒌 ∗ 𝑺𝑫𝒌) / 𝑺𝑫)
𝒏

𝒌=𝟏
:  Cena KOMODITY je určena jako součet součinů hodinových/denních spotřeb 

Skutečné dodávky za Zúčtovací období a Ceny KOMODITY na krátkodobém trhu (SPOT) pro příslušnou obchodní 

hodinu/obchodní den (v závislosti od parametru „Časový údaj výpočtu“), vydělených Skutečnou dodávkou za 

Zúčtovací období. U dvoutarifních distribučních sazeb je obchodní složka ceny silové elektřiny, účtována rovněž 

pro vysoký i nízký tarif; 

k) CS: Cena služby je peněžní částka/složka ceny za dodanou KOMODITU, která se připočítává k Ceně KOMODITY 

jako součást úplaty za dodanou elektřinu; 

l) PAvg.: Cena za dodanou KOMODITU určená Produktem Spot jako součet Ceny KOMODITY a Ceny služby. 

11. Cena služby je parametr Produktu typu Produktu Spot, jehož výše je stanovena ve Smlouvě. V případě, že tento parametr není 

ve Smlouvě uveden:  

a) Cena služby se rovná 0.2 násobku Ceny KOMODITY určené dle písm. k) předchozího bodu,  

b) jestliže Produkt Spot byl určen na základě práva provést volbu Produktu ve smyslu čl. XII. bodu 3. OPD Smluvní 

stranou oprávněnou provést změnou z Produktu Fix na Produkt Spot, tak je Cena služby určena v závislosti na 

parametru Cena dodávky za 1 MWh u Produktu Fix (pro Jednotarif, jestliže se tarif rozlišuje / jestliže je sjednán 

jenom Dvoutarif, tak Jednotarifem pro účely tohoto bodu je nízký tarif), a to na základě následovných Kritérií: 

 

https://www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trhy/elektrina/
https://www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trhy/plyn/
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Cena dodávky za 1 MWh u Produktu Fix 
určeného parametry Jednotarif, pokud se 

nachází v rozpětí 
Cena služby 

do/včetně 1220 Kč 440 Kč 

od 1220 Kč do/ včetně 2200 Kč 480 Kč 

od 2200 Kč do/ včetně 2900 Kč 535 Kč 

více jako 2900 Kč 610 Kč 

12. V případě, že dle Smlouvy má Zákazník Právo na Změnu Produktu z Produktu typu Produkt Spot na Produkt typu Produkt 

Fix (dále „Právo na Změnu Produktu“) nebo právo navrhnout Obchodníkovi takovou změnu (dále „Právo jednat o Změně 

Produktu“), jsou parametry Produktu typu Produktu Fix určeny postupem uvedeným ve Smlouvě. Jestliže ve Smlouvě není 

uvedeno něco jiného platí, že tyto Parametry jsou určeny dle následujících Kritérií: 

a) KOMODITA: elektřina/plyn, určená dle komodity, pro kterou byla Smlouva uzavřena; 

b) Název produktu: „Produkt FIX“; 

c) OBDOBÍ: období se začíná od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo 

k účinnému vykonání Práva na Změnu Produktu Zákazníkem; 

d) TARIF:  

a. při elektřině: jednotarifní distribuční sazba  

b. při plynu: tento Parametr se nerozlišuje 

e) CENA: se rovná REFERENČNÍ CENĚ, určené ke dni označeném Zákazníkem, který nemůže být 

dřívější než 15. den příslušného kalendářního měsíce, ve kterém vykoná Zákazník oznámení o změně 

práva a pozdější než 7. den před koncem příslušného kalendářního měsíce, ve kterém vykoná Zákazník 

oznámení o změně práva a zvýšené Koeficientem. Jestliže ve smlouvě není uvedeno něco jiného, Kritérium 

Koeficient dle tohoto bodu se rovná 1.2 násobek REFERENČNÍ CENY 

13. U Produktu typu Produkt Spot může pro určené období Obchodník snížit výši Ceny služby, a to i opakovaně. Snížení Ceny 

služby je účinné od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k doručení 

písemného oznámení Obchodníka o snížení Ceny služby. 

14. Zákazník může písemně požádat Obchodníka o snížení Ceny služby. V případě, že Obchodník sníží Ceny služby, sdělí 

Zákazníkovi výši snížené Ceny služby a dobu, na kterou snížil Zákazníkovi Cenu služby. Takové snížení sazby Poplatku je 

účinné od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k doručení písemného 

oznámení Obchodníkovi o snížení Ceny služby Zákazníkovi. V případě, že Obchodník Zákazníkovi na jeho žádost neodpoví 

do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti, platí, že Obchodník žádosti nevyhověl.  

 

 

Čl. XIII. 

Referenční cena a koeficient referenční ceny 

1. Určení Referenční ceny: stanovení/zjištění hodnoty Referenční ceny postupem dle tohoto článku. 

2. Referenční cena se vypočte na základě vzorce uvedeného v tomto bodě: 

REFERENČNÍ CENA: cena za 1 MWh = Burzovní Produkt (Index) 

3. Kritéria uvedená ve vzorci: 

a) Burzovní Produkt: burzovní produkt, ze kterého se bude vycházet pro výpočet ceny, jestliže ve Smlouvě není uvedeno 

něco jiného: 

a. pro elektřinu: 

i. produkt/typ produktu: FUTURES; 

ii. burza: POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., Praha 1 Rybná 14 110 05, IČ: 278 65 444 

iii. zveřejnění: https://pxe.cz/cs/derivatovy-trh/elektrina 

iv. označení produktu:  

1. EEX-PXE Czech Power Base Month Future M+1 

2. EEX-PXE Czech Power Base Year Future Y+1 
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v. v případě změny Burzovního produktu se bude vycházet z obdobného produktu na burze dle tohoto 

bodu, který je tomuto produktu nejbližší svou povahou. 

b. pro plyn: 

i. produkt/typ produktu: FUTURES; 

ii. burza:  

1. POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. Praha 1 Rybná 14 110 05, IČ: 278 65 444 

2. Central European Gas Hub AG; 

iii. zveřejnění:  

1. POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE: https://pxe.cz/cs/derivatovy-trh/plyn, 

2. Central European Gas Hub AG: tradingová platforma – burze CEGH, 

https://www.cegh.at/en/exchange-market/market-data/, 

iv. označeni produktu:  

1. POWER EXCHANGE CENTRAL:  

2. Central European Gas Hub AG: CEGH_futures_CEGH-VTP_ produkt VWAP/CEGHIX 

v. v případě změny Burzovního produktu se bude vycházet z obdobného produktu na burze dle tohoto 

bodu, který je tomuto produktu nejbližší svou povahou. 

b) Index: burzovní index, na úrovni kterého je oceňován Burzovní produkt, jestliže ve Smlouvě není uvedeno něco jiného: 

a. pro elektřinu:  

i. POWER EXCHANGE CENTRAL: index burzy dle tohoto bodu na úrovni EEX-PXE,  

b. pro plyn: index burzy dle tohoto bodu na úrovni:  

i. POWER EXCHANGE CENTRAL: index burzy dle tohoto bodu na úrovni EEX-PXE, v případě změny 

indexu, index, který je tomuto indexu nejbližší svou povahou. 

ii. Central European Gas Hub AG: index burzy dle tohoto bodu na úrovni: CEGH, CEGH-VTP. 

c. v případě změny indexu, index, který je tomuto indexu nejbližší svou povahou.  

4. V případě, že je v rámci Kritéria Burzovního produktu „označení produktu“ uvedeno více burzovních produktů, může si 

Smluvní strana, která si uplatňuje právo, při kterém se má určit Referenční cena, vybrat kterýkoliv burzovní produkt z takto 

uvedených burzovních produktů.  V případě, kdy se jedná o produkty na různých burzách, může si Smluvní strana vybrat burzu, 

které burzovní produkt bude uplatňovat v souladu s uplatněním svého práva. 

5. Koeficient referenční ceny se vypočítavá a určuje dle následujících pravidel: 

a. při výpočtu Koeficientu referenční ceny se porovnávají ceny porovnatelných produktů u každého sledovaného typu 

burzovního produktu na zvolené burze uvedené v těchto OPD. Například u typu burzovního produktu EEX-PXE Czech 

Power Base Year Future M+1 se porovnává cena, kterou měl burzovní produkt tohoto typu ke dni podpisu Smlouvy – 

například, byla-li smlouva podepsána v červenci 2021, tak se jednalo o produkt: EEX-PXE Czech Power Base Year 

Future, Jul-21+1 a táto cena se porovná s cenou, kterou má srovnatelný produkt v den stanovení Koeficientu referenční 

ceny – například, je-li tímto dnem 01. březen 2022, pak se tato cena porovná s cenou produktu: EEX-PXE Czech Power 

Base Year Future, Mar-22+1. V případě, že by PXE změnilo označení některého typu sledovaného burzovního produktu 

platí, že tímto typem je takový typ burzovního produktu, který svou povahou nejblíže odpovídá příslušnému typu 

burzovního produktu označeného v tomto bodě OPD. 

b. u každého typu burzovního produktu uvedeného v tomto článku je oprávněn Obchodník porovnat/určit Referenční 

cenu, kterou měl produkt sledovaného typu burzovních produktů v den podpisu Smlouvy („Počáteční Referenční 

cena“) a Referenční cenu, kterou má tento burzovní produkt nebo srovnatelný produkt zodpovídající sledovanému typu 

burzovního produktu na příslušné burze v kterémkoli dni („den stanovení Koeficientu referenční ceny“) po celou 

dobu trvání Smluvního vztahu („Porovnávaná Referenční cena“)  Koeficient referenční ceny se rovná podílu 

Porovnávané Referenční ceny (čitatel) a Počáteční referenční ceny (jmenovatel). 

 

 

Čl. XIV. 

Právo na peněžní plnění ze Smluvního vztahu 

 

1. Obchodník má vůči Zákazníkovi právo především na úhradu odplaty za plnění poskytované Zákazníkovi v rámci Smluvního 

vztahu (dále společně jen „Odplata“ nebo „Pohledávka z Odplaty“): 

a) Zálohové platby 

b) Zálohy na Další platby 

c) Cena za dodanou Komoditu 

https://www.cegh.at/en/exchange-market/market-data/
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d) Cena za poskytnuté služby (v případě Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo Smlouvou o sdružených 

službách dodávky plynu, nebo v případě, že je poskytnutí některé z těchto služeb Obchodníkem pro Zákazníka ve Smlouvě 

výslovně dojednáno) 

e) Další platby, a to především: 

a. Poplatek na úhradu nákladů regulační energie za každé OPM, 

b. Poplatky dle Ceníku, na který Smlouva odkazuje, které jsou placeny během Zúčtovacího období,  

c. Poplatky dle Ceníku, na který Smlouva odkazuje, jiné jak dle bodu b., 

d. Poplatek za nedodržení Limitu Odběru, 

e. Smluvní pokuta, 

f. Smluvní úrok z Prodlení, 

g. Příslušenství k Odplatám dle předchozích písmen, 

h. Platby sjednané dle Smlouvy, 

i. vynaložené náklady Obchodníka na právní zastoupení určené podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti 

č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní 

tarif), ve znění pozdějších předpisů podle čl. XIX. bod 4. OPD. 

f) (Sumy/Ceny, které tvoří/ze kterých se vypočítavá Odplata jsou v Dokumentech upravujících smluvní vztah uváděny bez 

dane a veřejných plateb, které je povinen Obchodník dle právních předpisů vybírat spolu s Odplatami, pokud není 

v Dokumentech upravujících smluvní vztah uvedeno něco jiného.)Daně a veřejné platby, které je povinen Obchodník dle 

právních předpisů vybírat spolu s Odplatami/které jsou ukládaný na Odplaty dle předchozích písmen kromě bodu 1. a) 

písm. i) tohoto článku OPD (dále „Daně a veřejné platby“).  

2. Zálohové platby a Zálohy na Další Platby: 

a) právo na Zálohové platby vzniká Obchodníkovi dnem a ve výši, které jsou uvedené v Zálohovém předpisu jako den, ve 

kterém je Zákazník povinen platit Zálohové platby nebo den, který dle frekvence Zálohových plateb uvedeným 

v Zálohovém předpisu je dnem, na který připadá den, ve kterém je Zákazník povinen platit Zálohové platby, 

b) Pohledávka titulem Zálohové platby ve vztahu k příslušné Zálohové platbě je splatná v den, kdy v souladu s předchozím 

písmenem vzniká Obchodníkovi právo k této Zálohové platbě, 

c) právo na Zálohy na Další platby vzniká Obchodníkovi dnem a ve výši, které jsou uvedené v Zálohovém předpisu jako 

den, ve kterém je Zákazník povinen platit Záloh na Další platby nebo den, který dle frekvence Zálohových plateb 

uvedeným v Zálohovém předpisu je dnem, na který připadá den, ve kterém je Zákazník povinen platit Záloh na Další 

platby, 

d) Pohledávka titulem Zálohy na Další platby ve vztahu k příslušnému Zálohu na Další platby je splatná v den, kdy v souladu 

s předchozím písmenem vzniká Obchodníkovi právo k Záloze na Další platby. 

3. Ceny za dodanou Komoditu a Cena za poskytnuté služby:  

a) Cena za dodanou Komoditu se vypočítá jako násobek Skutečného množství Komodity dodané za Zúčtovací období a 

násobku Jednotkové Ceny komodity platné a účinné v čase momentu dodání Komodity, 

b) Cena za poskytnuté služby se vypočítá z Regulované ceny za související služby(eb) v elektroenergetice nebo za související 

služby(eb) v plynárenství, které byli Obchodníkem poskytnuté Zákazníkovi během Zúčtovacího období v souladu 

s postupem pro výpočet regulovaných cen dle příslušných Předpisů o energetice, 

c) Právo na Cenu komodity vzniká Obchodníkovi momentem dodání Komodity, 

d) Právo na Cenu za poskytnuté služby vzniká Obchodníkovi poskytnutím příslušné služby,  

e) Pohledávka titulem Ceny komodity a Ceny za Poskytnuté služby se stává splatnou po splnění následovných podmínek: 

i. Obchodník vyhotoví Související dokument s názvem Vyúčtovaní, 

ii. na základě tohoto dokumentu Vyúčtovaní vykoná Vyúčtování Zálohových plateb, 

iii. Vyúčtování Zálohových plateb představuje zápočet Plateb, které obdržel Obchodník jako Zálohové platby na Cenu 

za dodanou Komoditu a Cenu za poskytnuté služby na Odplaty, na které mu vzniklo právo mající podobu Ceny za 

dodanou Komoditu a Ceny za poskytnuté služby, 

iv. jestliže na základě Vyúčtovaní Zálohových plateb:  

a. rozdíl součtu Cen komodity a Ceny za poskytnuté služby a součtu Zálohových plateb je kladný, má 

Zákazník „Nedoplatek“  

b. rozdíl součtu Cen komodity a Ceny za poskytnuté služby a součtu Zálohových plateb je záporný, má 

Zákazník „Přeplatek“  

v. k Vyúčtování Zálohových plateb vystaví Obchodník fakturu, 

vi. vystavením faktury dle následujícího bodu se Ceny komodity a Ceny za Poskytnuté služby hrazené dle Zálohového 

předpisu stávají splatné, 

vii. na faktuře Obchodník, kromě ostatních náležitostí vyplývajících z právních předpisů, uvede: 

a. údaj o Vyúčtovaní Zálohových plateb (tedy započtenou sumu mezi Cenou komodity a Cenou za 

poskytnuté služby a sumou Zálohových plateb), 

b. sumu Nedoplatku na platbách za Ceny komodity a Ceny za poskytnuté služby, jestliže vznikne, 
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c. splatnost faktury, kterou je fakturovaný Nedoplatek na platbách za Ceny komodity a Ceny za poskytnuté 

služby, a která je minimálně 10 dní od jejího vyhotovení, přičemž splatnost neuplyne dříve, než 5 dní po 

doručení faktury Zákazníkovi, 

4. Další Platby, kterých Zálohy jsou hrazené na základě Zálohového předpisu:  

a) Obchodníkovi vzniká Právo na Další platby, kterých Zálohy jsou hrazené, na základě Zálohového předpisu: po splnění 

předpokladů, které pro vznik pohledávek Obchodníka titulem příslušné Další platby stanovují Dokumenty upravující 

Smluvní vztah 

b) Pohledávka titulem Další platby(eb), kterých Zálohy jsou hrazeny na základě Zálohového předpisu, se stává splatnou po 

splnění následovných podmínek: 

a. jestliže dle Zálohového předpisu Zákazník hradí Zálohy na Další platby, Obchodník vykoná společně s 

Vyúčtováním Zálohových plateb taktéž Vyúčtování Plateb hrazených dle Zálohového předpisu na tyto 

Zálohy na Další Platby. Vyúčtování Plateb hrazených dle Zálohového předpisu na tyto Zálohy na Další 

Platby představuje zápočet Plateb, které obdržel Obchodník na tyto Další platby, 

b. k Vyúčtování Plateb hrazených dle Zálohového předpisu na tyto Zálohy na Další Platby vystaví 

Obchodník fakturu, 

c. vystavením faktury dle následujícího bodu se Další platby, kterých Zálohy jsou hrazené dle Zálohového 

předpisu, stávají splatné, 

d. Obchodník na faktuře uvede:  

i. údaj o Vyúčtovaní Plateb hrazených dle Zálohového předpisu na Zálohy na Další Platby (tedy 

započtenou sumy Dalších plateb a sumy Plateb vyplacených Zákazníkem na Zálohy na tyto 

Další Platby), 

ii. sumu Nedoplatku na Dalších Platbách, jestliže vznikne, 

iii. splatnost faktury, kterou je fakturovaný Nedoplatek na Dalších platbách je minimálně 10 dní 

od jejího vyhotovení, přičemž splatnost neuplyne dříve, než 5 dní po doručení faktury 

Zákazníkovi. 

d. jestliže je Zákazník v omeškaní s placením Plateb na Zálohy na Další Platby hrazené dle Zálohového 

předpisu, pak může Obchodník vykonat Vyúčtování Plateb hrazených dle Zálohového předpisu na Další 

Platby kdykoliv během Zúčtovacího období, a to aj před Vyúčtováním Zálohových plateb. 

5. V případě, že na Zálohových platbách nebo na Platbách na Zálohy na Další Platby bude mít za Zúčtovací období Zákazník 

Přeplatek, může Obchodník takovou sumu Přeplatku použít na započtení na jiné splatné Pohledávky titulem jakékoli Odplaty.  

6. Další platby:  

a) Obchodníkovi vzniká Právo na Další Platby po splnění předpokladů, které pro vznik pohledávek Obchodníka titule 

příslušných Dalších plateb stanovují Dokumenty upravující Smluvní vztah, 

b) Pohledávka titulem Další Platby se stává splatnou po splnění následovných podmínek: 

a. vystavením faktury dle následujícího bodu, 

b. Obchodník na faktuře uvede:  

i. označení a sumu Další platby, 

ii. splatnost faktury, kterou je fakturovaná příslušná Další platba, je minimálně 10 dní od jejího 

vyhotovení, přičemž splatnost neuplyne dříve, než 5 dní po doručení faktury Zákazníkovi. 

7. Daně a veřejné platby: vznik povinnosti Obchodníka fakturovat/vybírat tyto platby a povinnost Zákazníka platit tyto platby je 

stanovena v příslušném právním předpisu, a to především: 

a) zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném a účinném znění 

b) zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném a účinném znění 

c) zákon č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů v platném a účinném znění 

 

 

Čl. XV. 

Vyúčtování 

 

1. Obchodník je povinen v souladu s Předpisy o energetice vystavit Zákazníkovi za každé Zúčtovací období dokument, který 

obsahuje vyúčtování dodávek energie a souvisejících služeb. Tento dokument je Souvisejícím dokumentem pro účely Smluvního 

vztahu a označuje se „Vyúčtování“.  

2. Obchodník vyhotoví Vyúčtovaní k poslednímu dni Zúčtovacího období nejpozději do 30 dní od konce Zúčtovacího období. 

3. Obchodník může vyhotovit Vyúčtovaní kdykoliv během Zúčtovacího období, jestliže jsou z důvodů na straně Zákazníka 

splněny podmínky pro odstoupení Obchodníka od Smlouvy:  

a) za Zúčtovací období pro účely takovéhoto Vyúčtování se považuje období od začátku Smluvního vztahu nebo od konce 

předchozího Zúčtovacího období do dne, ke kterému je takovéto Vyúčtováni vystaveno, 
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b) ku dni, ku kterému je Vyúčtování vystaveno se končí toto Zúčtovací období a následujícím dnem začíná nové Zúčtovací 

období. 

4. Obchodník je povinen na požádání Zákazníkovi poskytnout jasné a srozumitelné vysvětlení způsobu, jakým bylo jejich 

vyúčtování vypracováno (dále „Informace o vyúčtování“). 

5. Obchodník nabízí Zákazníkům doručení Vyúčtování a Informace o vyúčtování v elektronické podobě. Pokud si Zákazník 

nezvolí poskytování Vyúčtování a Informace o vyúčtování v listinné podobě, je Obchodník povinen poskytovat Zákazníkovi 

Vyúčtování a Informace o vyúčtování elektronicky; to neplatí, pokud Zákazník ani na písemnou výzvu nesdělí Obchodníkovi 

elektronický kontakt pro doručování Vyúčtování a Informace o vyúčtování. 

6. Obchodník v případě dle bodu 5. doručuje Vyúčtování a Informace o vyúčtování na emailovou adresu Zákazníka uvedenou ve 

Smlouvě a/nebo emailovou adresu kterékoli osoby Zástupce Zákazníka uvedenou ve Smlouvě. 

 

 

Čl. XVI. 

Platby, způsoby placení a použití Plateb 

1. Úhrada Odplaty: nastává v souladu se Smlouvou nebo těmito OPD. Úhrada může být vykonána taktéž jednostranným zápočtem 

Odplaty Obchodníka vůči pohledávce Zákazníka. Zákazník nemá právo vykonat jednostranní zápočet své pohledávky vůči 

Odplatě Obchodníka.  

2. Způsoby placení: 

a) Zákazník poskytuje Platby Obchodníkovi způsobem uvedeným ve Smlouvě, 

b) pokud ve Smlouvě není uvedeno něco jiného:  

a. Zákazník vykonává Platby pro Obchodníka bankovým převodem na číslo účtu, které Obchodník uvede pro tento 

účel ve Smlouvě, 

b. Obchodník poskytuje v Smluvním vztahu peněžní plnění Zákazníkovi na číslo účtu, které Zákazník uvede pro 

tento účel ve Smlouvě. 

3. Platba má soluční účinky na tu Odplatu Obchodníka, kterou pro Platbu označil Zákazník. Platba může být označena: 

a) číslem Zálohového předpisu: Platba je použita nejprve na úhradu Zálohové platby vyčíslené v příslušném poradí, ve 

kterém se stali splatnými,  

b) číslem Faktury: Platba je použita na úhradu za Odplatu (Pohledávky titulem Odplaty), která byla fakturovaná Fakturou 

s příslušným číslem. V případě, že je touto fakturou fakturovaných více Pohledávek titulem Odplaty, Platba je použita 

nejprve na Pohledávky titulem Odplaty v poradí, ve kterém se stali splatnými, 

c) slovním označením: Platba je použita na úhradu Pohledávek titulem Odplaty, pro kterou byla označena, 

d) v případě, že Platba není označená vůbec nebo je rozpor v označení Platby, pak může Obchodník použít Platbu na 

úhradu takové splatné Pohledávky titulem Odplaty, jenž sám určí, 

e) v případě, že po použití Platby na úhradu Pohledávky Obchodníka titulem Odplaty zůstane část obdržené platby 

nepoužita v souladu s označením Platby, může tuto část platby použít Obchodník k úhradě takové splatné Pohledávky 

titulem Odplaty, jenž sám určí.  

 

 

Čl. XVII. 

Trvání Smlouvy a prodloužení Smluvního vztahu 

1. Pokud v Smlouvě není uvedeno něco jiného, je Smlouva uzavřena na dobu neurčitou. 

2. Pokud je Smlouva uzavřena na dobu neurčitou, může smlouvu vypovědět kterákoliv ze Smluvních stran.  

3. Smlouva uzavřena na dobu určitou:  

a) automaticky se prodlužuje Smlouva/Smluvní vztah o 12 kalendářních měsíců, a to i opakovaně, a to za stejných 

podmínek, které platili ke dni, ke kterému by jinak mělo dojít ke skončení Smluvního vztahu, 

b) Smluvní strana, jako projev svého nesouhlasu s prodloužením Smlouvy/Smluvního vztahu dle předchozího 

písmena, může doručit druhé Smluvní straně písemné oznámení, že nesouhlasí s prodloužením doby trvání 

Smlouvy/Smluvního vztahu, 

c) oznámení dle předchozího bodu je účinné, pokud je doručené druhé Smluvní straně ve lhůtě nejpozději 2 

kalendářních měsíců před uplynutím doby, na kterou byla Smlouva uzavřena nebo ve lhůtě nejpozději 2 

kalendářních měsíců před uplynutím poslední prodloužené doby jejího trvání, 

d) provedení účinného oznámení dle písmena b) tohoto článku znamená, že k prodloužení Smlouvy/Smluvního 

vztahu nedochází a Smlouva uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, nebo poslední prodloužené doby jejího 

trvání, zanikne, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
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Čl. XVIII. 

Právo Zákazníka odstoupit od Smlouvy pro neplnění povinností Obchodníkem 

1. Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě neplnění smluvních povinností ze strany Obchodníka, a to:  

a) vždy pokud ze strany Obchodníka došlo k neoprávněnému přerušení dodávky Komodity trvajíce déle než 3 po sobě 

následující dny nebo 3 dny v průběhu 3 kalendářních měsíců. Za přerušení dodávky Komodity se považuje i 

dodání/umožnění odběru menšího množství Komodity do Odběrného místa, než na které se zavázal Obchodník ve 

Smlouvě; 

b) vždy pokud ze strany Obchodníka došlo k neoprávněnému ukončení dodávky Komodity; 

c) vždy pokud ze strany Obchodníka došlo k bezdůvodnému neposkytování nebo nezajištění souvisejících služeb z důvodu 

na straně Obchodníka, je-li mezi Smluvními stranami uzavřena Smlouva o sdružených službách v 

elektroenergetice/plynárenství; 

d) vždy pokud je Obchodník vůči Zákazníkovi v prodlení se zaplacením svého splatného závazku delším než 14 dnů po výzvě 

(upomínce) k zaplacení a po uplynutí stanovené lhůty k dodatečnému splnění závazku; 

e) z důvodů podstatného porušení smluvních povinností Obchodníka, když takové porušení smluvních porušení trvá ke dni 

odeslání písemného odstoupení od Smlouvy Obchodníkovi; 

f) z důvodů nepodstatného porušení smluvních povinností Obchodníka, když byl na splnění svých smluvních povinností 

Obchodník písemně vyzván Zákazníkem, ale přesto takové porušení smluvních povinností trvá ke dni odeslání písemného 

odstoupení od Smlouvy Obchodníkovi. 

 

 

Čl. XIX. 

Jiné důvody ukončení smluvního vztahu 

1. Obchodník je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit: 

a) Obchodník má podle ustanovení § 30 Energetického zákona právo ukončit dodávku elektřiny Zákazníkovi při 

neoprávněném odběru elektřiny podle ustanovení § 51 Energetického zákona a podle ustanovení § 61 Energetického zákona 

právo ukončit dodávku plynu Zákazníkovi při neoprávněném odběru plynu podle ustanovení § 74 Energetického zákona; 

ukončení dodávky elektřiny/plynu může Obchodník provést odstoupením od Smlouvy; 

b) v případech, kdy je Zákazník v prodlení se zaplacením jakékoliv Odplaty/Pohledávky z Odplat, a to po uplynutí dodateční 

lhůty 10 dní uvedené ve výzvě (upomínce) k zaplacení; 

c) v případě dalšího podstatného porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy ze strany Zákazníka.  

d) za podstatné porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy se ve smyslu ustanovení § 2002 OZ považuje zejména 

a. nezaplacení Zálohových plateb, Záloh na Další platby placených dle Zálohového předpisu [včetně další/ch platby/ 

plateb podle cenového rozhodnutí ERU, smluvní/ch pokuty/ pokut, úroků z prodlení nebo škody/škod a tzv. 

náhrady/náhrad], poplatku/plateb dle Smlouvy, Ceníku nebo Ceníku poplatků a doplňkových služeb, a to ani po 

výzvě (upomínce) k zaplacení a uplynutí lhůty k dodatečnému splnění závazku uvedené v upomínce; 

b. opakující se prodlení při placení Zálohových plateb, Záloh na Další platby placených dle Zálohového předpisu nebo 

jiných Odplat/Pohledávek z Odplat, faktury/faktur za dodávku Komoditu nebo za distribuční služby dodávky 

elektřiny/plynu (včetně další/ch platby/plateb podle cenového rozhodnutí ERÚ), smluvní/ch pokuty/pokut, 

poplatku/plateb dle Smlouvy, Ceníku nebo Ceníku poplatků a doplňkových služeb, úroku/úroků z prodlení nebo 

škody/ škod a tzv. náhrady/náhrad; 

c. podstatné porušení povinnosti zvlášť specifikované ve Smlouvě nebo v OPD; 

d. v případě, že Zákazník nesplní ani na výzvu svou povinnost zakládající nepodstatné porušení povinnosti Zákazníkem, 

a to ani v dodatečné přiměřené lhůtě 10 dní, která mu k tomu byla poskytnuta Obchodníkem; 

e. je-li déle než 30 dní z důvodu nečinnosti nebo neplnění povinností Zákazníka přerušena dodávka Komodity při 

neoprávněném odběru podle ustanovení Energetického zákona nebo je-li déle než 30 dní přerušena dodávka 

Komodity ze strany Provozovatele z důvodu neoprávněného odběru nebo z důvodu jiného porušení povinností 

Zákazníka vůči Obchodníkovi či Provozovatele; 

f. nesdělí-li Zákazník Obchodníkovi údaje nezbytné pro podání úplné žádosti o uskutečnění změny dodavatele nebo 

sdělené údaje budou nepravdivé; 

g. nedojde-li ke změně dodavatele a zahájení dodávky ani do 30 dnů po předpokládaném termínu zahájení dodávky 

uvedeného ve Smlouvě; Obchodník oznámí odstoupení od Smlouvy příslušnému PDS. 

2. Obchodník je oprávněn Smlouvu, a to i pokud byla uzavřena na dobu určitou, ukončit písemou Výpovědí: 

a) lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že Obchodník nebude schopen řádně a včas splnit 

podstatnou část svých peněžitých závazků ve smyslu § 3 odst. 5 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů; 
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b) nebo poměr vlastního jmění a závazků Obchodníka je méně než 20 ku 100. Výpověď dle tohohle bodu je účinná k 

poslednímu dni kalendářního měsíce bezprostředně následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď Obchodníka 

doručena Zákazníkovi; 

c) nebo je-li Koeficient referenční ceny roven ke dni podání výpovědi na poštovní přepravu rovný nebo vyšší než 1,2. 

3. V případě, je-li Obchodník zastoupen advokátem při realizaci úkonů směřujících k uplatnění Odplaty (Pohledávky z Odplaty) 

a/nebo k ukončení Smluvního vztahu z důvodů na straně Zákazníka, Zákazník je povinen zaplatit i vynaložené náklady 

Obchodníka na právní zastoupení určené podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a 

náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. 

4. Zaniklo-li Zákazníkovi odebírajícímu Komoditu vlastnické nebo užívací právo k OPM, je oprávněn bez postihu vypovědět 

závazek ze Smlouvy. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení oznámení 

výpovědi závazku ze smlouvy Obchodníkovi. 

 

 

Čl. XX. 

Právo na odkup Komodity a Právo jednat o odkupu Komodity 

1. Smlouva může obsahovat právo některé Smluvní strany, a to: 

a) Právo na odkup Komodity 

b) Právo jednat o odkupu Komodity 

2. Právo na odkup Komodity, pokud Smlouva neurčuje něco jiného, je právo Smluvní strany dané těmito Kritérií: 

a) Smluvní strana je oprávněna oznámit písemně druhé Smluvní straně uplatnění Práva na odkup Komodity ke dni, který 

stanoví jako Den odkupu Komodity, 

b) Den odkupu Komodity nemůže být dříve než 30 dní, a ne později než 60 dní ode dne doručení písemného oznámení dle 

předchozího bodu a  

c) v písemném oznámení určí Smluvní strana den určení Referenční ceny, který nemůže být určen dříve než 3 dni přede dnem 

odevzdání tohoto písemného oznámení druhé Smluvní straně, 

d) doručením písemného oznámení druhé Smluvní straně nastávají tyto právní účinky: 

a. Obchodník vyčísli Zákazníkovi Nedodané množství Komodity, které se rovná rozdílu mezi Předpokládaném 

množství Komodity a Skutečným množstvím Komodity 

b. ke dni určeném jako Den odkupu Komodity zanikají Smlouva a zanikají práva a povinnosti smluvních Stran při 

dodání a odběru Komodity 

c. vyčísli se Odkupní cena jako násobek jednotkové ceny komodity rovnající se Referenční ceně určené dle předchozího 

písmene a násobku Nedodaného množství Komodity, 

d. na straně Zákazníka vzniká pohledávka vůči Obchodníkovi na zaplacení Odkupní ceny ve výši určené v předchozím 

bodu a splatná ve lhůtě devadesát dní (90) ode Dne odkupu komodity. 

3. Právo jednat o odkupu Komodity, pokud Smlouva neurčuje něco jiného, je právo Smluvní strany dané těmito Kritérií: 

a) Smluvní strana je oprávněna písemně oznámit Návrh na odkup Komodity za podmínek a způsobem uvedeným 

v předchozím bodu, 

b) účinky odkupu Komodity dle písmena d) předchozího bodu nastávají na základě doručení písemného souhlasu nebo jiným 

prokazatelným oznámením souhlasu s Návrhem na odkup Komoditu druhé Smluvní straně, a to ke dni, který je v Návrhu 

na odkup Komoditu označen jako Den odkupu Komodity. 

 

 

Čl. XXI. 

Změna Ceny Komodity a jiných smluvních podmínek 

 

1. Za změnu Ceny se považuje: 

a) při Produktu typu Produkt Fix: uplatnění Práva na Změnu Parametru ve vztahu k Parametru CENA, nebo změna 

Smluvního vztahu, která nastane v důsledku uplatnění takovéhoto práva, 

b) při Produktu typu Produkt Spot: uplatnění Práva na Změnu Parametru ve vztahu k Parametru CS (cena služby), nebo 

změna Smluvního vztahu, která nastane v důsledku uplatnění takovéhoto práva, 

c) při Produktu typu Produkt Spot nebo Produkt Fix: uplatnění Práva na Změnu Produktu, nebo změna Smluvního vztahu, 

nebo změna Smluvního vztahu, která nastane v důsledku uplatnění takovéhoto práva. 

2. Za změnu jiných smluvních podmínek se považuje: 

a) uplatnění Práva na Změnu Parametru ve vztahu k jinému parametru, než je Parametr CENA, nebo změna Smluvního 

vztahu, která nastane v důsledku uplatnění takovéhoto práva, 
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b) uplatnění Práva na Změnu Parametru ve vztahu ke Kritériu a změna Smluvního vztahu, nebo změna Smluvního vztahu, 

která nastane v důsledku uplatnění takovéhoto práva, 

c) změna Dokumentu upravujícího Smluvní vztah z důvodu jiného než změna právního předpisu upravující Smluvní vztah. 

V případě, že takováto změna zakládá změnu Kritéria, nepovažuje se to za uplatnění Práva na Změnu Parametru ve 

vztahu k individuálnímu Zákazníkovi, 

d) změna Smluvního dojednání výslovně uvedeného ve Smlouvě (krom změn založených dle bodu 1. tohoto článku). 

(změnu Ceny a změnu jiných smluvních podmínek označujeme taktéž společně jako „Změna Smluvního vztahu“) 

3. Obchodník má Právo vykonat Změnu jiných Smluvních podmínek nebo Změnu Smluvního vztahu kdykoliv během trvání 

Smluvního vztahu, a to především z důvodů uvedených v čl. V OPD.  Případné vyloučení Práva na Změnu jiných Smluvních 

vztahu výslovně uvedeného ve Smlouvě (krom změn založených dle bodu 1. tohoto článku) nebo změnou jiných smluvních 

podmínek musí být ve Smlouvě výslovně uvedeno: „Uplatnění Práva na Změnu Jiných Smluvních podmínek je vyloučeno“ (nebo odkazem 

na tento bod OPD). Ujednání o vyloučení Práva na Změnu Parametru dle předchozího písmene tohoto bodu se nevztahuje na 

změny uplatněním Práva na Změnu Produktu z důvodu Podstatní okolnosti. Ujednání o úplném vyloučení Práva na Změnu 

Produktu včetně důvodu Podstatní okolnosti musí být ve Smlouvě výslovně uvedeno, a to způsobem: „Uplatnění Práva na Změnu 

Smluvních podmínek je úplně vyloučeno“ (nebo odkazem na tento bod a písmeno OPD).      

4. Obchodník uplatňuje Změnu Smluvního vztahu: 

a) písemným návrhem, kterým vyrozumí individuálního Zákazníka o uplatnění svého Práva na Změnu Parametru nebo 

Práva na Změnu Produktu písemným návrhem obsahujícím navrhovanou změnu Smluvního vztahu (dále také „návrh 

Změny Smluvního vztahu“). Obchodník doručí návrh Změny Smluvního vztahu Odběrateli nejméně 30 dnů přede 

dnem účinnosti navrhované Změny Smluvního vztahu.  

b) jestliže se jedná o změnu OPD nebo změnu některého z Ceníků jako Dokumentů upravujících Smluvní vztah, může být 

Zákazník místo postupu dle písm. a) tohoto bodu vyrozuměn o návrhu Změny Smluvního vztahu ich zveřejněním se 

zapracováním návrhu Změny Smluvního vztahu a vyznačením účinnosti navrhované Změny Smluvního vztahu na 

internetových stránkách Obchodníka (dále jen „Internetová stránka“) nejméně 30 dnů přede dnem účinnosti 

navrhované Změny Smluvního vztahu. Pokud ve Smlouvě není uvedeno něco jiného, je Internetovou stránkou 

Obchodníka: https://www.rightpower.cz/ke-stazeni/   

5. Zákazník má právo jako projev svého nesouhlasu s návrhem Změny Smluvního vztahu bez postihu od Smlouvy odstoupit s 

účinky do budoucna nebo vypovědět kdykoliv do desátého dne přede dnem účinnosti Změny Smluvního vztahu. Na platné 

odstoupení od Smlouvy nebo výpověď se vyžaduje, aby bylo písemné odstoupení Zákazníka od Smlouvy nebo výpověď 

v listinné podobě nejpozději poslední den této lhůty předáno k poštovní přepravě nebo byl o něm jinak prokazatelně notifikován 

Obchodník. 

6. V případě, že Obchodník porušil svou povinnost postupovat při Změně smluvního vztahu v souladu s tímto článkem je 

Zákazník oprávněn odstoupit od Smlouvy odstoupit s účinky do budoucna nebo vypovědět kdykoliv do desátého dne ode 

dne, kdy se o takové Změně Smluvního vztahu dozvěděl nebo s obvyklou starostlivostí dozvědět mohl a měl. 

7. V případě, že Zákazník nevyužije svého práva dle bodu 5. nebo bodu 6. tohoto článku OPD odstoupit od Smlouvy, platí, že 

akceptuje návrh Změny Smluvního vztahu a setrvává ve Smluvním vztahu založeném Smlouvou za podmínek dle návrhu 

Změny Smluvního vztahu.  

8. Jestliže Zákazník učiní projev vůle, kterým nesouhlasí s návrhem Změny Smluvního vztahu a zároveň neuplatní své právo 

odstoupit od Smlouvy dle bodu 5. nebo bodu 6. tohoto článku OPD, pak má Obchodník právo Smlouvu vypovědět.  

9. Zákazník může mít vůči Obchodníkovi: 

a) Právo na Změnu Produktu 

b) Právo jednat o Změně Produktu 

10. Zákazník uplatňuje Právo na Změnu Produktu Zákazníkem: 

a) písomným oznámením, kterým informuje Obchodníka o využitú svého Práva na Změnu Produktu Zákazníkem, které musí 

být doručeno Obchodníkovi nejpozději 7 den před koncem kalendářního měsíce, ve kterém oznamuje Zákazník 

Obchodníkovi využití tohoto práva, 

b) písemné oznámení musí obsahovat označení Smlouvy a Komodity, pro které se uplatňuje a náležitosti dle čl. XII bod 12. 

OPD, 

c) doručením písemného oznámení Zákazníka dle tohoto bodu zakládá Změnu Smluvního vztahu s účinky od prvního dne 

následujícího kalendářního měsíce po doručení takovéhoto písemného oznámení, a to změnou Produktu na Produkt dle čl. 

XII. bod 12. OPD. 

11. Zákazník uplatňuje Právo jednat o Změně Produktu: 

a) písomným návrhem, kterým navrhne Obchodníkovi změnu Produktu, které musí být doručeno Obchodníkovi nejpozději 

7 den před koncem kalendářního měsíce, ve kterém předkládá Zákazník Obchodníkovi tento svůj návrh, 

https://www.rightpower.cz/ke-stazeni/
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b) písemný návrh musí obsahovat označení Smlouvy a Komodity, pro které se uplatňuje a náležitosti dle čl.  XII. bod 12. 

OPD,  

c) písemní souhlas Obchodníka s návrhem dle tohoto bodu zakládá Změnu Smluvního vztahu s účinky od prvního dne 

následujícího kalendářního měsíce po doručení písemného souhlasu Obchodníka, čím nastává Změna Smluvního vztahu 

změnou Produktu na Produkt dle čl. XII. bod 12. OPD, 

d) v případě, že Obchodník do konce kalendářního měsíce po měsíci, ve kterým mu byl doručen návrh Zákazníka dle tohoto 

bodu, svůj souhlas s návrhem neodeslal Zákazníkovi, platí, že návrh Zákazníka odmítl. 

12. Právo podle bodu 5. a 6. tohoto článku se neuplatní, je li vykonána Změna Smluvního vztahu jako reakce na: 

a) zvýšení regulované složky ceny, daní nebo poplatků, 

b) změnu právního předpisu. 

 

 

Čl. XXII. 

Postoupení práv ze smlouvy  

 

1. Pokud ve Smlouvě není uvedeno něco jiného, Zákazník podpisem Smlouvy uděluje svůj souhlas s postoupením Smlouvy, a to 

i úplným postoupením Smlouvy, Obchodníkem dle § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, podpisem Smlouvy. 

2. Smlouvu může postoupit Obchodník. Zákazník není oprávněn smlouvu postoupit. Smlouvou se rozumí Smlouva a všechny 

části smlouvy včetně částí smlouvy určených odkazem na OPD, Ceníky (smlouva). Postoupení smlouvy se vztahuje také na 

práva a povinnosti smluvního vztahu založeného mezi Obchodníkem a Zákazníkem smlouvou, které vyplývají z právních 

předpisů. Postoupením převede Obchodník jako postupitel svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo z její části třetí osobě na 

základě souhlasu Zákazníka uděleného v Smlouvě s účinky k tomu, co ještě nebylo splněno, a to jen v případě, kdy Zákazník 

tento souhlas udělil v Smlouvě. Postoupení smlouvy je vůči Zákazníkovi účinné okamžikem, kdy jí Obchodník postoupení 

smlouvy oznámí nebo kdy jí postupník postoupení smlouvy prokáže. Okamžikem účinnosti postoupení smlouvy vůči 

Zákazníkovi se Obchodník osvobozuje od svých povinností v rozsahu postoupení. Tímto následkům může Zákazník zabránit 

prohlášením vůči Obchodníkovi, že jeho osvobození odmítá. V tom případě může Zákazník po Obchodníkovi požadovat, aby 

plnil, neplní-li postupník převzaté povinnosti. Prohlášení lze učinit do patnácti dnů ode dne, kdy se Zákazník dozvěděl nebo 

kdy musel zjistit, že postupník neplnil. Prodlení s prohlášením je sice nezbavuje účinků, Zákazník však nahradí škodu 

způsobenou prodlením. Zákazníkovi zůstávají zachovány všechny námitky ze smlouvy i proti postupníkovi. 

 

 

Čl. XXIII. 

Některá ustanovění o OPD 

1. Část obsahu Smlouvy lze v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů určit 

odkazem na OPD, které jsou připojeny k návrhu Smlouvy nebo odkazem na OPD (dále v tomto článku také „Odkaz“), které 

jsou Smluvním stranám známy. Podpisem Smlouvy potvrzuje Zákazník, že se mu stali OPD známy. V případě, jestli společně 

se Smlouvou podepíšou Smluvní strany i OPD, tímto se OPD stávají součástí individuálních smluvních dojednání mezi 

Smluvními stranami a text příslušných podepsaných OPD představuje nedílnou součást Smlouvy.  

2. Smluvní podmínky v OPD, a to i pokud jsou tyto smluvní podmínky součástí individuálních smluvních dojednání, lze měnit 

také postupem dle čl. XXI. bod 4. písm. b) OPD. Rozumná potřeba na tuto změnu OPD vyplývá především ze skutečností 

uvedených v čl. V. OPD. Rozsah této možné změny OPD se týká především, ale ne výhradně, všech Kritérii uvedených v OPD. 

3. Obchodní podmínky označené v Odkazu mohou být ve Smlouvě určeny některým z níže uvedených způsobů:  

a) číslem OPD;  

b) datem účinnosti nebo datem vyhotovení určeným v OPD;  

c) nejsou-li ve Smlouvě Obchodní podmínky určeny číslem, dnem vyhotovení ani dnem účinnosti, který má nastat 

zveřejněním OPD, platí, že Smlouva v Odkazu odkazuje na poslední znění OPD vydaných Dodavatelem, které nabyly 

účinnosti před podpisem Smlouvy. 

4. Smluvní vztah mezi stranami se řídí a Smluvní strany jsou vázány OPD a jejich Přílohami v úplném znění všech Změn, které 

nastaly od prvního znění OPD, které byli inkorporovány do Smluvního vztahu dle bodu 1. tohoto článku až po účinnost 

poslední Změny. 

5. OPD jsou zvěrejňováný v příslušné sekci na: https://www.rightpower.cz/ 

6. V případě, že se některý Dokument upravujíci Smluvní vztah nebo jeho část ukázali být neplatným, tak se považuje takovýto 

Dokument upravujíci Smluvní vztah nebo jeho Příloha za nepřipojenou k Smlouvě/netvořící součást Smlouvy. Všetky 
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ustanovění v Dokumentech upravujícich Smluvní vzrah se mají vykladat tak, aby byla zachována platnost ustanovení 

upravujícich Smluvní vztah. 

 

 

Čl. XXIV. 

Reklamace 

 

1. Zjistí-li Obchodník chyby nebo omyly při vyúčtování plateb podle Smlouvy především vzniklých nesprávným odečtem 

elektroměru a/nebo plynoměru, použitím nesprávné konstanty (násobitele) měřicího zařízení oproti skutečně technicky možné 

konstantě, chybou měřicího zařízení, použitím nesprávné ceny (sazby), výpočetní nebo tiskovou chybou apod., je oprávněn 

písemně vyzvat Zákazníka k odstranění takové vady a požádat ho o nápravu (výzva). 

2. Zjistí-li Zákazník chyby nebo omyly při vyúčtování Ceny, cen za související služby v elektroenergetice/plynárenství nebo jiných 

poplatku a plateb dle Ceníku a Smlouvy, a to především plateb vzniklých nesprávným odečtem elektroměru a/nebo plynoměru, 

použitím nesprávné konstanty (násobitele) měřicího zařízení oproti skutečně technicky možné konstantě, chybou měřicího 

zařízení, použitím nesprávné ceny (sazby/tarifu), výpočetní nebo tiskovou chybou apod., nebo zjistí-li Zákazník nedostatky v 

kvalitě dodávky elektřiny/plynu nebo v poskytování souvisejících služeb v elektroenergetice/plynárenství, je Zákazník oprávněn 

uplatnit vůči Obchodníkovi právo z vadného plnění (reklamace). 

3. Zákazník může uplatnit reklamaci u Obchodníka v rozsahu dle tohoto článku a vadu je povinen Zákazník vytknout u 

Obchodníka nejpozději do třech měsíců od výskytu vady. Uplatněná reklamace nemá odkladný účinek na splatnost vyúčtování.  

Obchodník vyřizuje reklamace ve standardní lhůtě a způsobem stanoveným pro:  

a) elektřinu ve vyhlášce č. 540/2005 Sb. o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice ve znění 

pozdějšího předpisu, Energetickém zákoně a souvisejících rozhodnutí ERU;  

b) plyn ve vyhlášce č. 545/2006 Sb. o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství ve znění pozdějšího 

předpisu, Energetickém zákoně a souvisejících rozhodnutí ERU. 

V ostatních případech Obchodník nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do deseti 

pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení 

vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění 

reklamace. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

 

 

Čl. XXV. 

Doručování 

 

1. Písemná korespondence mezi účastníky smluvního vztahu, jako např. faktury, upomínky, výzvy, žádosti o změnu Smlouvy, které 

vyžadují písemnou formu, budou činěny v českém jazyce a budou doručovány: 

a) zasláním na zasílací adresu Smluvní strany/na adresu osob určených Smluvní stranou, které jsou uvedeny ve Smlouvě 

(příloze Smlouvy); Smluvní strany si tuto adresu ujednávají jako adresu pro doručování ve smyslu příslušného právního 

předpisu. Není-li ujednána, pak na adresu bydliště nebo sídla. Jakoukoliv změnu zasílací adresy, bydliště či sídla je účastník 

smlouvy povinen oznámit druhé Smluvní straně nejpozději do 7 dní poté, kdy ke změně došlo, 

b) osobním předáním, 

c) elektronicky e-mailem na adresu Smluvní strany uvedenou ve Smlouvě nebo OPD anebo pro tento účel oznámenou 

Zákazníkem Obchodníkovi, 

d) datovou schránkou. 

2. Pro platné doručení postačuje doručení jedním ze způsobů vymezených dle písm. a) až d) tohoto bodu OPD. Pokud Zákazník 

pro určitý druh písemné korespondence výslovně nestanoví určitý způsob(y) doručování, pak je výběr způsobu doručování 

ponechaný na Obchodníkovi. 

3. Smluvní strany si ujednaly, že povinnost jedné smluvní strany doručit písemnost druhé smluvní straně je splněna, jakmile druhá 

smluvní strana převzala písemnost či desátým dnem po odeslání písemnosti (fikce doručení). Účinky doručení nastanou i tehdy, 

jestliže druhá smluvní strana přijetí písemnosti odmítne nebo jakýmkoli způsobem doručení zmaří. Za doručení se považuje 

převzetí zásilky druhou Smluvní stranou nebo vrácení zásilky jako nedoručitelné. V případě pochybností se za doručení 

písemnosti příslušné Smluvní straně považuje její předání do dispoziční sféry této Smluvní strany, kterým se rozumí i umístění 

písemnosti anebo oznámení o jejím uložení u držitele poštovní licence do poštovní schránky této Smluvní strany nebo 

momentem odeslání korespondence elektronicky e-mailem na adresu Smluvní strany uvedenou ve Smlouvě, OPD nebo pro 

tento účel oznámenou Zákazníkem Obchodníkovi. 

4. Zákazník tímto uděluje Obchodníkovi výslovný souhlas se zasíláním zpráv, informací, potvrzení o doručení zpráv, urgencí a 

jiných sdělení ve věci této Smlouvy a jejího plnění prostřednictvím elektronických prostředků (zejména e-mailem), a to včetně 

SMS zpráv, pokud Obchodník má takovýto kontakt zákazníka k dispozici. Obdobně se souhlas vztahuje i na zasílání obchodních 
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sdělení v elektronické písemné formě ve věci dodávek a souvisejících služeb, Zákazníkovi přísluší právo odmítnout obchodní 

sdělení zasílané elektronickou formou podle platných právních předpisů. 

5. Obchodník je oprávněn požadovat při komunikaci se Zákazníkem ověření identifikačních údajů Zákazníka. V případě jejich 

nedostatečného doložení či pochybností o správné identifikaci Zákazníka je Obchodník oprávněn provedení Zákazníkova 

požadavku odmítnout. 

 

 

Čl. XXVI. 

Ochrana osobních údajů 

1. Zákazník poskytuje pro účely Smlouvy a případné vymáhání nároků z ní vyplývajících Obchodníkovi dobrovolně své osobní 

údaje/osobní údaje svých zaměstnanců/osob vykonávajících činnost v měně a na účet Zákazníka (dále aj „osobní údaje“) a 

podpisem Smlouvy souhlasí s jejich shromažďováním a zpracováním v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů, ve zněních pozdějších předpisů, a NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení o GDPR“). 

2. Smluvní strany jsou při zpracování osobních údajů povinny dodržovat obecně závazné právní předpisy o ochraně osobních 

údajů, zejména Nařízení o GDPR a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon o ochraně osobních 

údajů“). Správcem je dle čl. 13 odst. 1 písm. a) GDPR Obchodník. Kontaktní údaje Správce jsou údaje uvedené ve Smlouvě. 

Kontaktní údaje osoby zodpovědné za ochranu osobních údajů jsou: gdpr@rightpower.com 

3. Obchodník zpracovává osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, e-mailovou adresu (tvořený 

jménem nebo příjmením fyzické osoby) a/nebo telefonní číslo, číslo bankovního spojení, kontaktní údaje, které Zákazník 

poskytl ve Smlouvě anebo v souvislosti s ní, a veškeré Obchodníkem získané údaje pro účely smluvního vztahu a osobní údaje 

v rozsahu, v jakém je třeba tyto údaje evidovat a uchovávat na účely daňové, účetní nebo podobné evidence nebo tyto osobní 

údaje jinak zpracovávat pro účely daňových, účetních nebo podobných předpisů, např. pro účely doručení faktury. 

4. Obchodník zpracovává osobní údaje z důvodu, že: je to nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje 

[čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR]; zpracování je nezbytné pro splnění Smlouvy, jejíž smluvní stranou je Zákazník, nebo pro 

provedení opatření přijatých před uzavřením Smlouvy na žádost Zákazníka [čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR]; zpracování je nezbytné 

pro účely oprávněných zájmů Obchodníka [čl. 6. odst. 1 písm. f) GDPR], například i za účelem komunikace související s plněním 

smlouvy, vnitřních administrativních účelů, oslovování marketingovými nabídkami. 

5. Zákazník je povinen uvést osobní údaje správně a pravdivě, a pokud se jakýkoliv osobní údaj změní, je Zákazník povinen 

Obchodníka o této změně bez zbytečného odkladu informovat. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení 

Smlouvy. Osobní údaje poskytnuté Zákazníkem Obchodníkovi v souvislosti s uzavřením smlouvy jsou důvěrné. Tyto osobní 

údaje budou Obchodníkem použity pouze k dosažení účelu Smlouvy. Obchodník Zákazníkem předané osobní údaje nezveřejní 

ani neposkytne třetí osobě, s výjimkou takových třetích osob, kterým Obchodník osobní údaje předává v rámci plnění Smlouvy 

uzavřené se Zákazníkem, zejména příslušné PDS, s níž má být dle Smlouvy uzavřena Smlouvou o zajištění služby distribuční 

soustavy, nebo dodatek k takové smlouvě. Osobní údaje Zákazníka Obchodník zpracovává v elektronické nebo tištěné podobě 

a uchovává je po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, tj. po dobu trvání Smlouvy a déle po dobu 3 let ode dne 

ukončení Smlouvy, není-li platnými právními předpisy stanovená delší doba. Zákazník má v oblasti ochrany osobních údajů a v 

souvislosti s jejich zpracováním následující práva: a) právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, b) právo na opravu 

nebo výmaz svých osobních údajů, c) právo na omezení zpracování svých osobních údajů, d) právo na přenositelnost svých 

osobních údajů, e) právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Právo podat stížnost u dozorového orgánu [čl. 

13 odst. 2 písm. d) GDPR]: Zákazník má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních 

údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00. Obchodník oznamuje Zákazníkovi svůj případný úmysl předat jeho osobní 

údaje do Slovenské republiky v rámci interní komunikace mezi Obchodníkem a jeho organizační složkou nebo zřizovatelem. 

 

 

Čl. XXVII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Jestliže se některé ustanovení Smlouvy nebo OPD stane neúčinným nebo neplatným, nemá tato skutečnost vliv na platnost a 

účinnost ostatních ustanovení Smlouvy a OPD, ledaže by tato ustanovení byla vzájemně neoddělitelná. Smluvní strany se v 

tomto případě zavazují nahradit ustanovení neúčinné ustanovením účinným a ustanovení neplatné ustanovením platným, a to 

tak, aby nejlépe odpovídalo původně zamýšlenému obsahu a účelu ustanovení neúčinného nebo neplatného; toto nahrazení 

může proběhnout i prostřednictvím jednostranné změny OPD, je-li to z povahy věci možné. Do doby nahrazení podle 

předchozí věty platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů. 

2. Rozhodným právem pro Smlouvu, Smluvní vztah a právní vztahy založené v souvislosti se Smlouvu, nebo na Smluvní vztah 

navazující je právo České republiky.  

mailto:gdpr@rightpower.com
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3. Pravomoc rozhodovat spory ze Smlouvy, Smluvního vztahu, právních vztahů založených v souvislosti se Smlouvu, v souvislosti 

se Smlouvu, nebo na Smluvní vztah navazující mají všeobecné soudy České republiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připojení podpisu Zákazníka označeného v Smlouvě  

[Podpis ponechán prázdny, pokud nejsou OPD podepisovány Smluvními stranami] 

 

 
Místo: 
 

 

 
Datum:   

 

 
Podpis Zákazníka:   
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Datum vyhotovení:  18.11.2022 
 
 

 
Datum účinnosti/účinnosti poslední změny: 18.11.2022 
 

 
Vydáním těchto OPD se nemění smluvní vztahy uzavřené přede dnem nabytí jejich účinnosti.  
V Ostravě, dne 29.09.2022 
RIGHT POWER, a.s., organizační složka 
Ing. Michael Landau, vedoucí organizační složky 
 


