OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVKY ELEKTŘINY
Společnosti Česká energetická a plynárenská s.r.o. vydané držitelem licence pro obchod s
elektřinou: 141935573
1.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) jsou nedílnou souč ástı́ Smlouvy o
sdruž ený ch služ bách dodá vky elektř iny uzavř ené mezi Dodavatelem Česká energetická a
plynárenská s.r.o., se sídlem U Hranic 3221/18, 100 00, Praha 10 - Strašnice, IČO:
05914230, DIČ: CZ05914230, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze pod sp. zn. C 272922, e-mail: ceap@ceap.cz, (dá le jen „Dodavatel“) a Zákazníkem
vedený m ve Smlouvě o sdruž ený ch dodá vká ch elektř iny (dá le jen „Zákazník“). Nedílnou
součástí Smlouvy o sdružený ch služ bá ch dodá vky elektř iny (dá le jen „Smlouva“) je i
př ı́sluš ný cenı́k, (dá le jen „Cenı́k“) a Ceník služeb za rozšířené služ by Dodavatele (dá le jen
„Cenı́k služeb“).
1.2. Práva a povinnosti mezi Dodavatelem a Zákazníkem upravuje Smlouva, Podmínky, Ceník,
Ceník služeb, Pravidla pro provozování distribuč nı́ soustavy a Podmı́nky distribuce
komodit vydaný mi př ıś luš ný m provozovateli distribuční soustavy (dá le jen „přísluš ný
PDS“).
1.3. Podmínky, Ceník, Ceník služeb jsou k dispozici Zákaznı́ků m na webových strá nká ch
Dodavatele www.ceap.cz (dá le „webové strá nky“).
1.4. Podmínky jsou vydané ve smyslu ust. § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zá konı́k (dá le
jen „OZ“). V případě rozporů mezi ujedná nı́mi Podmínek a ujedná nı́mi ve Smlouvě majı́
přednost ujedná nı́ Smlouvy. Pokud se v těchto Podmínkách hovoř ı́ o Smlouvě , je vž dy
uvaž ová na jako jeden celek, nevylučuje – li to povaha přísluš né ho ustanovenı́ Smlouvy
nebo Podmínek.
1.5. Terminologie a odborné ná zvy použ ıv́ ané v Podmínkách a ve Smlouvě vychá zejı́ zejmé na
z pojmů definovaných v zákoně č . 458/2000 Sb., energetický zá kon, v platné m zně ní (dá le
jen „EZ“) a v souvisejı́cı́ch prá vních př edpisech.
1.6. Pro ú č ely Smlouvy a Podmínek jsou používá ny odborné pojmy a terminologie v souladu
s EZ a jeho provádě cími předpisy a souvisejı́cími prá vnı́mi př edpisy (Cenovými
rozhodnutı́mi Energetické ho regulač nı́ho ú ř adu (dá le jen „ERU“), technický mi normami
apod.). Pokud není ve Smlouvě nebo v Podmínkách uvedeno jinak, má použitý pojem
stejný význam, jaký mu přisuzují obecně závazné právní předpisy.
1.7. Komoditou ve smyslu níže uvedené ho se dá le rozumı́ elektř ina.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
Dodavatel se zavazuje dodávat Zákazníkovi sjednané množství elektřiny za podmínek
dohodnutých ve Smlouvě do odběrného místa Zákazníka vymezeného ve Smlouvě (dá le
jen „OM“).
Zákazník se zavazuje v období od zahájení dodávky elektřiny do skončení platnosti
Smlouvy elektřinu dodávanou Dodavatelem odebírat a za dodávky elektřiny platit cenu
řádně.
Zákazník se zavazuje v obdobı́ od zahá jenı́ dodá vky do skonč enı́ platnosti Smlouvy
odebı́rat elektř inu do OM vymezené ho ve Smlouvě pouze od Dodavatele. Toto ustanovenı́
se nevztahuje na dodá vku elektř iny z vý robny Zákazníka, instalované v OM. V př ıp
́ adě
poruš enı́ tohoto ustanovenı́ má Dodavatel prá vo ú čtovat Zákazníkovi smluvnı́ pokutu dle
Smlouvy. Za poruš enı́ tohoto ustanovenı́ se považ uje zejmé na pokud Zákazník v OM
př ipustı́ změ nu Zá kaznı́ka (př epis) nebo změ nu Dodavatele bez ř ádné ho ukonč enı́
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2.4.

Smlouvy nebo pokud nenı́ mož né uskuteč nit změ nu Dodavatele z dů vodu ú č inné ho
smluvnı́ho vztahu Zákazníka s Dodavatelem odliš ný m od Dodavatele.
Dodavatel se zavazuje zahájit dodávku elektřiny neprodleně po provedenı́ vš ech úkonů
nezbytný ch k zahá jenı́ dodá vky elektřiny, pokud Zákazník:





2.5.
2.6.

2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

2.12.
2.13.
2.14.
2.15.

Zajistil př ipojenı́ OM k distribučnı́ soustavě územně př ıś luš né ho provozovatele
distribuč nı́ soustavy (dále jen „př ı́sluš ný PDS“) způ sobem a v souladu s EZ;
ukončil ke dni zahájení dodávky dle Smlouvy účinnost vš ech stá vajı́cı́ch smluv, které
má uzavř eny s Dodavateli pro dodá vky elektřiny do OM;.
zajistil distribuci elektřiny do OM u přísluš né ho PDS (v případě , ž e souč ástı́ Smlouvy
nenı́ zajiště ní distribuce elektřiny do OM ze strany Dodavatele);
poskytl potř ebnou souč innost př i jedná ních Dodavatele s př ıś luš ný m PDS nebo
Operátorem trhu OTE, a.s., tý kajícı́ch se OM Zákazníka.

V případě, že součástı́ Smlouvy je zajiš tě nı́ služ by distribuč nı́ soustavy do OM
Dodavatelem, zavazuje se Zákazník zaplatit Dodavateli za distribuci elektřiny a souvisejícı́
služ by ceny stanovené př ıś luš ný m prá vnı́m předpisem.
V případě, že součástı́ Smlouvy je zajiš tě nı́ distribuce elektřiny do OM Dodavatelem,
uzavř e Dodavatel s příslušný m PDS Smlouvu o zajiš tě ní služ by distribučnı́ soustavy.
Zákazník tímto uděluje Dodavateli souhlas s uzavřením této Smlouvy a zavazuje se
poskytnout Dodavateli př i jedná nı́ s přísluš ným PDS potř ebnou součinnost. Služ ba
elektrizač nı́ distribučnı́ soustavy je zajiš ťová na na základě a v souladu se zá konem,
prová dě cími předpisy a Řádem provozovatele distribuč ní soustavy schvá lený mi ERU.
Dodavatel nese plnou plnou odpovědnost a přebírá zá vazek Zákazníka za odchylku
odebrat komoditu z př ıś lušné soustavy, pokud se tato odchylka vztahuje k OM.
Za sjednané množství dodávek elektřiny se považuje skutečně dodané a odebrané
množství elektřiny v OM dle údajů z měření.
Mě řenı́ dodá vek elektřiny dle Smlouvy a předá vá nı́ údajů z měřenı́ Operá torovi trh, OTE,
a.s. u za ú č elem vyhodnocenı́ odchylek a vyú č tová nı́ dodá vek elektřiny prová dı́ př ıś luš ný
PDS.
Zákazník se zavazuje umož nit příslušné mu PDS př ıś tup k mě ř icı́mu zař ıź enı́ a neměřený m
částem odběrné ho zař ı́zenı́, za ú č elem provedenı́ kontroly, odeč tu, ú drž by, vý mě ny či
odebrá nı́. Způsob př ı́stupu k mě řicı́mu zař ıź enı́ vyplý vá z jeho umı́stěnı́.
Pro urč enı́ vý še odbě ru elektřiny se použ ijı́ ú daje poskytnuté příslušným PDS. V př ıp
́ adě ,
ž e tyto údaje nejsou k dispozici, množství odebrané elektř iny urč ı́ Dodavatel způ sobem
stanoveným prá vnı́mi př edpisy. Mě řenı́ odběru elektř iny je prová dě no mě ř icím zař ıź enı́m
ve vlastnictví PDS, který odpovídá za sprá vnost namě řený ch údajů . V př ıp
́ adě pochybnostı́
o sprá vnosti měření bude vž dy za sprá vný považ ová n ten ú daj, který potvrdı́ PDS.
Zákazník je povinen zá vady na měřicı́ch zař ıź enı́ch vč etně poruš enı́ zajiš tě nı́ proti
neoprá vně né manipulaci, které zjistı́, neprodleně ozná mit Dodavateli a př ıś luš né mu PDS.
Zákazník se zavazuje nahradit Dodavateli škodu vzniklou př i neoprá vně né m odbě ru,
nelze-li takovou š kodu prokazatelně stanovit, bude výše škody vypoč tena dle př ıś luš ný ch
prá vnı́ch předpisů .
Zákazník se zavazuje uhradit Dodavateli veš keré ná klady, které mu vzniknou na zá kladě
nebo v souvislosti s poruš enı́m povinnostı́ Zákazníka, uvedené v tomto člá nku.
Zahájení dodá vky elektř iny poč ı́ná pož adovaný m termı́nem urč ený m ve Smlouvě v 00:00
platného času, ledaže k tomuto datu nelze dodávku zahá jit z př ı́čin nelež ıć ı́ch na straně
Dodavatele. V takové m př ıp
́ adě dodá vka elektřiny Dodavatelem Zákazníkovi počíná dnem,
ke které mu lze dodávku zahá jit.
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3.

PLATEBNÍ PODMÍNKY, CENA, ZÁLOHY A VYÚČTOVÁNÍ

3.1.

Zákazník se zavazuje za dodávky elektřiny platit cenu uvedenou ve Smlouvě či Ceníku
Dodavatele a cenu za souvisejı́cı́ služ by v elektroenergetice, uplatňovanou v souladu s
cenovou regulacı́, a rovněž všechny daně a ostatnı́ platby (dá le jen „celková cena“).
3.2. Zákazník se zavazuje platit Dodavateli za každé fakturační období celkovou cenu formou
záloh, a to způsobem uvedeným ve Smlouvě a faktuře. Vý še zá loh pro prvnı́ fakturač ní
obdobı́ je sjedná na ve Smlouvě . Vý še zá loh pro kaž dé ná sledujı́cí fakturačnı́ obdobı́, které
je Zákazník povinen platit, je uvedena na příslušném př edpisu zá loh nebo faktuř e. Zálohy
jsou splatné do 10. dne prvnı́ho kalendářnı́ho mě sı́ce (v př ı́padě mě sı́čnı́ zálohy kaž dé ho
mě sı́ce) zálohové ho období (cyklus záloh) s tím, ž e prvnı́ zá loha je splatná ve lhů tě
stanovené Dodavatelem, která nesmı́ bý t kratš ı́ než 10 dnı́ od ozná menı́ té to lhů ty
Zákazníkovi.
3.3. Uhrazená zá loha se odečte v ná sledujı́cı́m vyú č tová nı́ za př ı́sluš né fakturačnı́ obdobı́.
Rozdíl mezi zálohou a celkovou cenou se vyrovná na zá kladě vystavené faktury s tı́m, ž e
doplatek Zákazník uhradí v předepsaném termı́nu splatnosti. Př ıp
́ adné př eplatky
Dodavatel uhradı́ na ú č et Zákazníka, a to způ sobem a ve lhůtě uvedený mi ve faktuř e.
Pokud je přeplatek Zákazníka niž šı́ než 100 Kč, je Dodavatel oprá vně n přeplatek př evé st
do dalšího fakturačního obdobı́, ve které m bude vyú č tová n v souladu se Smlouvou.
3.4. Dodavatel může účtovat Zákazníkovi dle Ceníku služeb případné náklady, které Dodavatel
vynaložil, za nepřevzetí přeplatku prostřednictvím České pošty s.p..
3.5. Fakturačnı́ období je každé obdobı́, za které je provedeno Dodavatelem vyú č tová nı́
celkové ceny a vystaven př ı́sluš ný doklad (dále jen „faktura“). První fakturačnı́ období
začíná zahá jenı́m dodávky. Dé lka fakturač nı́ho obdobı́ je př edpoklá dá na 12 měsı́ců a jeho
skuteč nou dé lku urč uje Dodavatel, a to zejmé na s ohledem na odeč ty spotř eby elektř iny,
prová dě né PDS.
3.6. Faktury vystavené ze strany Dodavatele jsou splatné do čtrná cti (14) dnů od data
vystavenı́ faktury, pokud nenı́ ve Smlouvě sjedná no jinak.
3.7. Veš keré peně žité zá vazky Zákazníka jsou hrazeny bezhotovostnı́ formou (prostřednictvím
poskytovatele platebních služeb) a jsou považ ová ny za splně né okamž ikem př ipsá nı́
dlužné č ástky na bankovnı́ ú č et Dodavatele a pod variabilnı́m symbolem, který je uveden
v příslušné m platebnı́m dokladu (např . faktura, př edpis zá loh, upomı́nka), na jehož
zá kladě je tato č ástka ú č tová na.
3.8. Veškeré peněžité zá vazky Dodavatele, hrazené v bezhotovostnı́ formě (prostř ednictvı́m
poskytovatele platebnı́ch služ eb), jsou považ ová ny za splně né okamž ikem př ipsá ní dluž né
částky na bankovní ú č et Zákazníka jehož č ı́slo je uvedeno ve Smlouvě , př ıp
́ adně na jiný
účet, jehož čıś lo bylo Dodavateli ozná meno Zákazníkem v souladu s uzavř enou Smlouvou.
V ostatnı́ch př ıp
́ adech se peně ž ité zá vazky Dodavatele považujı́ za splně né okamžikem
doruč enı́ peně žnı́ pouká zky na dlužnou částku Zákazníkovi.
3.9. Pokud Zákazník poukáže platbu s nesprá vný m variabilním symbolem, nebo ji pouká ž e na
nesprá vný bankovnı́ ú č et Dodavatele, je Dodavatel oprá vně n mu platbu vrá tit jako
neidentifikovatelnou a účtovat mu ú rok z prodlenı́ za opož dě né placenı́ od data splatnosti
až do obdrž enı́ správně pouká zané a označ ené platby.
3.10. Má -li Zákazník sjedná no zası́lánı́ faktur v elektronické podobě , vyhrazuje si Dodavatel v
odů vodně ný ch př ıp
́ adech právo zası́lat faktury Zákazníkovi i v listinné podobě .
3.11. V př ıp
́ adě , ž e Zákazník pož aduje po Dodavateli provedenı́ vyú č tová nı́ dodá vky elektřiny k
jiné mu termı́nu, než je prová dě n ř ádný odeč et př ı́sluš né ho PDS (dá le jen „mimoř ádné
vyú č tová nı́“), pož ádá Zákazník o provedenı́ mimoř ádné ho vyú č tová nı́ PDS
prostř ednictvı́m Dodavatele na zá kladě samoodeč tu Zákazníka, a to pouze k poslednı́mu
dni mě sı́ce. Podklady pro mimoř ádné vyú č tová nı́ na zá kladě samoodeč tu vystavuje PDS
pouze př i splně nı́ podmı́nek daný ch Rá dem PDS a pokud bude tato služ ba PDS
zpoplatně na, Dodavatel je oprá vně n ji př eú č tovat Zákazníkovi. Mimoř ádné vyú č tová nı́
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mů ž e bý t dá le zpoplatně no Dodavatelem dle Cenı́ku služeb. Pro provedenı́ mimoř ádné ho
vyú č tová nı́ se Zákazník zavazuje poskytnout Dodavateli pro kaž dé OM, u které ho pož aduje
mimoř ádné vyú č tová nı́, elektronicky př es webové strá nky Dodavatele nebo tabulkou
urč enou Dodavatelem pro samoodeč ty zaslanou na e-mail Dodavatele a to nejpozdě ji do
druhé ho dne mě sı́ce bezprostř edně ná sledujı́cı́ho po mě sı́ci odeč tu tyto informace: EAN
kó d OM, vý robnı́ č ıś la vš ech mě řicı́ch zař ıź enı́ elektřiny, stavy mě řicı́ch zař ı́zenı́ elektřiny
k poslednı́mu dni mě sı́ce odeč tu. V př ı́padě , ž e Zákazník neposkytne Dodavateli včas
pož adovaná data a/nebo je poskytne neú plná č i chybná a/nebo nejsou stavy mě ř icı́ch
zař ıź enı́ elektřiny v souladu s pravidly pro zadá vá nı́ samoodeč tů podle Rá du PDS,
Dodavatel nenı́ povinen mimoř ádné vyú č tová nı́ prové st.
4.
4.1.

4.2.

4.3.

5.
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

REGULACE ODBĚRU KOMODITY
Pro řeš ení důsledků ž ivelných udá lostı́, opatř enı́ stá tnı́ch orgá nů za nouzové ho stavu,
stavu ohrožení státu nebo váleč ného stavu, havá riı́ nebo kumulace poruch na zařízenı́ch
pro vý robu, př enos a distribuci elektřiny, smogové situace, teroristického činu,
nevyrovnané bilance elektrizačnı́ soustavy nebo její části a dalš ı́ch vymezených udá lostı́,
je provozovatel přenosové soustavy nebo přísluš ný PDS v souladu se zá konem oprá vněn
vyhlaš ovat v hromadných sdě lovacı́ch prostředcı́ch stav nouze.
Pro omezení spotřeby elektř iny př i předchá zenı́ stavu nouze a př i stavu nouze se Zákazník
zařazuje do regulač nı́ch stupň ů . Regulačnı́ stupeň Zákazníka je uveden ve Smlouvě nebo
ve Smlouvě o distribuci. Zákazník je povinen řídit se pokyny Dodavatele a/nebo
příslušného PDS č i provozovatele př enosové soustavy k regulaci odběru elektřiny a
dodržovat jejich oprá vně nı́ k provedenı́ omezenı́ nebo př eruš enı́ dodá vek elektřiny v
př ı́padech stavu nouze a předchá zení stavu nouze.
Zákazník je povinen sledovat informace o omezení nebo přeruš enı́ distribuce a dodávek
elektřiny vyhlášených PDS způ sobem v mı́stě obvyklým a zajistit veš kerá opatř enı́ k
zamezenı́ vzniku š kody.
SMLUVNÍ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY A JINÁ USTANOVENÍ
Pro případ porušení Zá kaznı́kový ch povinnostı́ vyplý vajı́cı́ch ze Smlouvy a Podmínek,
blíže specifikovaný ch ve Smlouvě , se Zákaznı́k zavazuje uhradit Dodavateli smluvnı́
pokuty ve vý ši stanovené Smlouvou či Ceníkem služeb.
Povinnosti k náhradě se š ků dce zprostí, proká ž e-li, ž e mu ve splně nı́ povinnosti ze
Smlouvy dočasně nebo trvale zabrá nila mimoř ádná př eká ž ka vzniklá nezá visle na jeho
vů li, jako například vá lka, teroristické akce, bloká da, sabotá ž , požár velké ho rozsahu,
ž ivelná pohroma, rozhodnutí státnı́ch orgá nů s dopadem na plně nı́ dle té to Smlouvy či
stavy nouze dle zákona. př ekážka vzniklá ze š ků dcových osobnı́ch pomě rů nebo vzniklá v
době , kdy byl šků dce s plně ním smluvené povinnosti v prodlenı́, ho vš ak povinnosti k
ná hradě nezprostí.
O vzniku situace překá ž ky a jejich bliž šıć h okolnostech uvě domı́ smluvnı́ strana
neprodleně druhou stranu. stejný m způ sobem bude druhá smluvnı́ strana informová na o
pominutí př eká ž ky, a pokud bude pož ádá na, př edlož ı́ dů vě ryhodný dů kaz o existenci té to
skuteč nosti.
Ustanovení o smluvních pokutách nemajı́ vliv na samostatný ná rok oprávně né smluvnı́
strany domá hat se náhrady š kody a úroku z prodlení. Dodavatel má právo na ná hradu
š kody v plné výši, a to i v rozsahu krytém smluvnı́ pokutou nebo ú roky z prodlenı́. Celková
výše úroků z prodlenı́ nenı́ ve smyslu § 1805 odst. 2 OZ limitová na vý šı́ jistiny.
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5.5.
5.6.

5.7.
5.8.
5.9.

6.
6.1.

6.2.

7.
7.1.
7.2.
7.3.

Zá kaznı́k bere na vě domı́, ž e ná klady spojené s př ezkoumá nı́m mě řidla na jeho ž ádost v
př ı́padě nezjiš tě nı́ zá vady na mě ř idle nese Zá kaznı́k, a zavazuje se tyto Dodavateli uhradit;
vý še ná kladů na př ezkoumá nı́ mě řidla je stanovena v dle ceníku příslušného PDS.
Pro případ prodlení s úhradou splatné pohledá vky se Zákazník zavazuje zaplatit
Dodavateli úrok z prodlení ve vý ši stanovené přísluš ný m prá vnı́m př edpisem. Pro př ı́pad
prodlenı́ s ú hradou splatné pohledávky (peně ž ité ho dluhu) se Zákazník zavazuje zaplatit
Dodavateli smluvní pokutu, a to při prodlenı́ do 15 dnů ve vý ši 0,05 % z nezaplacené částky
za každý den prodlenı́ a při prodlenı́ delš ım
́ než 15 dnů ve vý ši 0,1 % z nezaplacené částky
za kaž dý den prodlenı́.
Trvá -li prodlenı́ Zákazníka vı́ce než 3 pracovní dny, Dodavatel ho pı́semně , e-mailem nebo
prostřednictvím SMS upomene o zaplacení dlužné č ástky, a to i opakovaně . Dodavatel je
oprá vně n ú č tovat Zákazníkovi smluvnı́ pokutu dle Ceníku služeb.
Má-li Dodavatel za Zákazníkem jakoukoliv splatnou pohledávku ze Smlouvy nebo
jakéhokoliv jiného závazkového vztahu, je Dodavatel oprá vně n jednostranně započ ıś t tuto
svoji pohledá vku, proti pohledá vce Zákazníka na vrá cení př eplatku.
Dodavatel je oprávněn postoupit své pohledá vky za Zákazníkem tř etı́ osobě postupem
podle aplikovatelných právních předpisů i bez souhlasu Zákazníka. Zákazník udě luje
Dodavateli souhlas k postoupenı́ Smlouvy na tř etı́ osobu, tj. v souladu s § 1895 a násl. OZ
je Dodavatel oprávněn postoupit na třetí osobu svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z
jejı́ č ásti, s ú činky k tomu, co ješ tě nebylo splně no.

OMEZENÍ A PŘERUŠENÍ DODÁVEK
Dodavatel a/nebo příslušný PDS majı́ prá vo omezit nebo př eruš it v nezbytné m rozsahu
dodá vky elektřiny v OM v případech stanovený ch zá konem, zejmé na př i neoprá vně né m
odbě ru. Zákazník se zavazuje uhradit Dodavateli veš keré ná klady, které mu vznikly buď
přímo nebo vsouvislosti s př eruš ením, ukončenı́m dodá vky elektř iny nebo opě tovný m
obnovenı́m dodávky elektř iny do OM.
Omezením nebo př eruš enı́m dodávek elektřiny v tě chto př ıp
́ adech nevzniká Zákazníkovi
prá vo na ná hradu škody na Dodavateli a/nebo př ıś luš ném PDS. To neplatı́, nesplnı́-li
Dodavatel a/nebo přísluš ný PDS své zákonné povinnosti.
UKONČENÍ SMLOUVY
Smlouva je platná dnem podpisu obou smluvních stran a účinná dnem zahájení dodávky
do odběrného/ých míst/a Zákazníka
Vlastnoruč ní podpis zá stupce Dodavatele lze na Smlouvě provést použ itı́m osobnı́ho
podpisové ho razı́tka využ ı́vajı́cı́ grafické zná zorně nı́ vlastnoruč nı́ho podpisu zá stupce
Dodavatele.
Smlouva může být uzavřena buď na dobu neurč itou, nebo na dobu určitou. V př ı́padě
trvánı́ Smlouvy na dobu neurčitou mů ž e která koliv smluvnı́ strana Smlouvu vypově dě t s
vý pově dnı́ lhů tou třech (3) kalendářních mě síců . Vý pově dnı́ lhů ta zač ı́ná bě žet prvnı́m
dnem kalendářnı́ho měsíce ná sledujı́cı́ho po doručenı́ vý pově di. Je – li Smlouva uzavř ena
na dobu určitou, počíná tato doba bě žet dnem zahájenı́ dodá vky elektřiny. Je – li Smlouva
uzavřena na dobu určitou, pak po uplynutı́ doby trvá ní Smlouvy se doba trvá nı́ Smlouvy
automaticky prodlužuje o dobu, na kterou byla Smlouva původně uzavř ena, a to i
opakovaně pokud Zákazník nesdě lí Dodavateli nejpozdě ji tři měsíce př ed uplynutím té to
lhůty, že změnu doby trvánı́ Smlouvy nepož aduje. Takové sdě lení musı́ bý t pı́semné a musı́
bý t Dodavateli v uvedené lhů tě prokazatelně doručeno.
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7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

7.8.

8.
8.1.

8.2.

9.
9.1.

9.2.

9.3.

Smluvnı́ strany mohou od Smlouvy odstoupit v př ıp
́ adě podstatné ho či opakované ho
porušenı́ Smlouvy. Dodavatel může odstoupit od Smlouvy rovněž v př ıp
́ adě , že bude se
Zákazníkem zahájeno insolvenční řízení.
Odstoupenı́ od Smlouvy musı́ bý t učině no pı́semně a je ú č inné druhý pracovnı́ den po
doruč enı́ druhé smluvnı́ straně , pokud odstupujı́cı́ smluvnı́ strana neuvede pozdě jš ı́
datum.
Smlouva může bý t ukonč ena i dohodou smluvnı́ch stran, v případech, kdy Zákazník
fakticky končí odběr v OM (z dů vodu stě hová ní, ukonč enı́ činnosti atd.).
Pokud Zákazník pozbude oprávněnı́ už ıv́ at OM na zá kladě vlastnické ho nebo jiné ho prá va
a řádně neukončí smluvnı́ vztah, pak ú č innost Smlouvy konč ı́ odebrá ním mě řicı́ho zař ıź enı́
nebo zahá jením dodá vky elektřiny na zá kladě Smlouvy uzavř ené Dodavatelem s nový m
Zá kaznı́kem pro toto OM nebo změnou Dodavatele. Nároky Dodavatele vůči Zákazníkovi
vyplý vajı́cı́ z př ıp
́ adné ná hrady š kody nebo z ujedná nı́ o smluvnı́ pokutě za předč asné
ukonč enı́ Smlouvy zů stá vajı́ zachová ny.
Za řádné ukončenı́ Smlouvy se považ uje, ž e Zákazník písemně pož ádá Dodavatele o
ukonč enı́ dodá vky elektřiny z dů vodu skuteč né ho ukončenı́ odbě ru elektřiny Zákazníkem
v OM prostř ednictvı́m e-mailu Dodavatele, s uvedením důvodu a pož adované ho dne
trvalého ukončenı́ odbě ru, a to nejméně 30 dnı́ př edem. Smlouva mů ž e bý t v tě chto
př ı́padech ukonč ena pouze pokud budou splně ny vš echny pož adavky, které v souvislosti
s takový m ukončenı́m odbě ru stanovı́ př ıś luš ný PDS a pokud Dodavatel za Zákazníkem
neeviduje splatnou pohledá vku.
ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD SMLOUVY
V př ıp
́ adě Smlouvy, kterou při změně Dodavatele uzavřel Zákazník v postavení
spotřebitele distančnı́m způsobem nebo mimo jeho obchodnı́ prostory, je Zákazník
oprávněn vypovědět Smlouvu ve lhů tě do patná cté ho dne po zahá jení dodá vky elektřiny.
Lhů ta je zachována, je- li v jejím prů bě hu vý pově ď odeslá na Dodavateli.
V případě smlouvy, kterou uzavř el Zákazník v postavenı́ spotř ebitele distančnı́m
způsobem nebo mimo obchodnı́ prostory Dodavatele, bě ž ı́ čtrná ctidennı́ lhůta pro
odstoupenı́ od smlouvy ode dne jejı́ho uzavř enı́.

DORUČOVÁNÍ
Smluvní strany souhlasí, ž e veš kerá komunikace bude probı́hat zejmé na elektronicky
prostřednictvím e-mailový ch adres uvedený ch ve Smlouvě nebo prostřednictvím online
platformy MŮJ ČEAP. Zákazník uvede př i komunikaci s Dodavatelem vž dy číslo Smlouvy či
specifikaci dotčeného OM. Toto ujedná nı́ se netýká právnı́ch jedná nı́ vztahujícı́ch se k době
trvánı́ či ukončenı́ Smlouvy, které musı́ bý t uč ině ny vž dy v listinné podobě a opatř eny
podpisem oprá vněné osoby. Adresy, telefony a e-mailové adresy smluvních stran jsou
uvedeny ve Smlouvě .
Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, musí bý t písemnosti tý kajı́cı́ se vzniku, změ n
a zá niku smluvnı́ho vztahu podle Smlouvy doruč eny drž itelem poštovnı́ licence dopisem
na adresu druhé strany, která je odesı́lateli zná ma dle Smlouvy (kontaktnı́ adresa). Př i
zachovánı́ stejný ch zá sad je mož né i osobnı́ doruč ení pı́semnostı́ s pı́semný m potvrzenı́m
př evzetı́ nebo elektronickou zprá vu se zaručený m elektronický m podpisem, popř .
poš tovnı́ datovou zprá vou, pokud jí má Zákazník zř ıź enu.
Povinnost odesı́latele doruč it pı́semnost adresá tovi je splně na, jakmile adresá t pı́semnost
př evezme nebo jakmile byla drž itelem poš tovnı́ licence vrá cena odesı́lateli jako
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nedoruč itelná a adresá t svý m jedná nı́m nebo opomenutı́m doruč enı́ zmař il (např .
neozná menı́ změ ny kontaktnı́ adresy druhé smluvnı́ straně ). Učinky doruč enı́ nastanou i
tehdy, jestliž e adresá t př ijetı́ pı́semnosti odmı́tne.

10.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Dodavatel zpracovává osobnı́ údaje v souladu s ustanoveními zvlá š tnı́ch prá vnı́ch
př edpisů , zejmé na v souladu s Nař ı́zenı́m Evropské ho parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzický ch osob v souvislosti se zpracová nı́m osobních údajů . Veš keré informace
o zpracovánı́ osobnı́ch ú dajů jsou uvedeny v dokumentu „Zá sady ochrany osobních ú dajů “,
který je umı́stě né m na webových strá nká ch https://www.ceap.cz/dokumenty-kestazeni/.
10.2. Dodavatel vystupuje jako správce osobních údajů a zá kazník jej mů ž e v souvislosti se
zpracová vaný mi osobnı́mi údaji kontaktovat na adrese jeho sı́dla.
10.3. Dodavatel zpracovává osobní údaje zákaznı́ka, které mu zakaznı́k v souvislosti s
uzavřením Smlouvy poskytl, bez jeho souhlasu na zá kladě č l. 6 odst. 1 pı́sm. b), c) a f)
GDPR, a to z dů vodu nezbytnosti pro splně nı́ Smlouvy uzavř ené mezi Dodavatelem a
zá kaznı́kem, z dů vodu plněnı́ právnı́ch povinnostı́ Dodavatele,
10.4. Zákazník má prá vo požadovat opravu svý ch osobnı́ch ú dajů , má prá vo k nim př istupovat.
V případě, že se zpracová nı́m osobnı́ch ú dajů nesouhlası́, má prá vo vů či Dodavateli
podávat námitky, podá vat ž ádosti na omezenı́ zpracová ní, obracet se na Uř ad na ochranu
osobních údajů či na soudy s ná rokem poskytnutı́ ochrany vč etně požadavku na ná hradu
š kody.
10.5. Veš keré informace o zpracová ní osobnı́ch ú dajů jsou uvedeny v dokumentu „Zá sady
ochrany osobnı́ch ú dajů “.

11.

REKLAMACE

11.1. Zákazníci v postavení spotřebitele mohou dle zá kona č . 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, mimosoudně řešit spory vyplý vajícı́ ze Smlouvy u Energetické ho regulač ního
ú ř adu http://www.eru.cz/cs/informacni-centrum, a to v rozsahu jeho pů sobnosti
stanovené zá konem.
11.2. Zákazník v postavení spotřebitele bere na vědomí, že práva spotřebitele energií a
informace o uplatnění těchto práv shrnuje tzv. Kontrolní seznam evropského spotřebitele
energie vypracovaný Evropskou Komisí. Uvedený dokument je k dispozici na
internetových stránkách www.eru.cz.
11.3. Zákaznı́k je oprá vně n reklamovat zejména vyú č tová nı́ sdruž ené služ by dodá vky komodity,
mě řenı́ spotř eby, případně jiné podstatné skuteč nosti souvisejı́cı́ s dodá vkou komodity
podle obecně závazné ho prá vnı́ho př edpisu.
11.4. Uplatně ná reklamace musı́ obsahovat zejmé na:
a)
identifikaci zá kaznı́ka,
b)
identifikač nı́ ú daje reklamované ho daň ové ho dokladu, vč etně čísla daň ové ho
dokladu, variabilnı́ho symbolu,
c)
adresu OM,
d)
př i reklamaci měřenı́ čı́slo mě řidla a zjiš tě né stavy,
e)
podrobný popis reklamované skuteč nosti a odů vodněnı́ reklamace, vč etně př ıp
́ adné
dokumentace a dalš ı́ důležité skuteč nosti rozhodné pro posouzenı́ reklamace,
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f)

11.5.
11.6.
11.7.

11.8.

12.

podpis zá kaznı́ka nebo jeho oprá vně né ho zá stupce (vč etně listiny doklá dajı́cı́
oprá vně nı́ jednat v zastoupenı́).
Zá kaznı́k mů ž e reklamaci uplatnit u Dodavatele pı́semně na adrese sídla, případně
elektronicky na: ceap@ceap.cz nebo telefonicky na zá kaznické lince Dodavatele:
277 771 088.
Reklamace vyúčtová nı́ plateb podle Smlouvy musí bý t uplatně na bez zbyteč né ho odkladu
poté , co zá kazník mě l možnost vadu zjistit; uplatně ná reklamace nemá odkladný ú č inek
na splatnost vyú č tovaný ch plateb.
Dodavatel reklamaci prošetří a výsledek š etř enı́ oznámı́ Zá kaznı́kovi zaslá ním pı́semné ho
vyř ıź ení reklamace, a to do 15 kalendářnı́ch dnů ode dne doruč enı́ reklamace. V př ıp
́ adě
reklamace souvisejícı́ s distribucí Komodity (např. u reklamace měřenı́ spotř eby) se
uvedená lhůta prodlužuje o dobu nezbytnou pro vyř izová nı́ věci s distributorem. Bude-li
reklamace posouzena jako oprá vněná , bude provedeno vzájemné vypoř ádá nı́ nejpozdě ji
do 30 dnů ode dne doručenı́ reklamace.
Opravné vyú č tová nı́ z dů vodu chybně zadané ho samoodeč tu Zákazníka nebo z dů vodu
chybně vyplně né ž ádosti nebo Smlouvy Zákazníkem mů ž e bý t dle Cenı́ku služeb či Ceníku
příslušného PDS zpoplatně no.

ŘEŠENÍ SPORŮ A ROZHODNÉ PRÁVO

12.1. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat tak, aby př ıp
́ adné spory vyplý vajı́cı́ ze
Smlouvy byly urovná ny smı́rnou cestou. Zavazujı́ se postupovat tak, aby situace byla
objektivně vyř ešen a, k dosaž enı́ tohoto cı́le si budou poskytovat potřebnou součinnost.
12.2. Zákazník v postavení spotřebitele bere na vě domí, ž e orgá nem oprá vněný m k
mimosoudnı́mu ř eš enı́ sporů mezi zá kaznı́kem a Dodavatelem, jakož i k přijı́má nı́ stı́žnostı́
Zákazníka, je Energetické ho regulač ního ú ř adu, Masarykovo ná m. 5, 586 01 Jihlava (dále
jen ERÚ).
12.3. Kterákoliv strana je oprá vně na př edložit spor k rozhodnutı́ ERÚ v př ıp
́ adech, kdy je dá na
př ı́sluš nost tohoto ú ř adu dle zákona. Spory mezi smluvními stranami jsou s konečnou
platností řeš eny př ed vě cně a mı́stně př ıś luš ný m soudem. V př ıp
́ adě, ž e jsou obě smluvnı́
strany podnikateli, sjednaly si, ž e mı́stně př ı́sluš ný m soudem pro př ıp
́ adné spory
vyplývajícı́ z této Smlouvy bude soud dle sídla Dodavatele. V př ıp
́ adě soudnı́ho ř ı́zení,
jehož účastníkem bude Zákazník, který má sídlo, bydliš tě č i místo podniká nı́ v zahraničı́,
je mı́stně přísluš ný soud dle sı́dla Dodavatele a rozhodný m prá vem je prá vo Ceské
republiky.
13.

MLČENLIVOST

13.1. Smluvní strany se vzájemně zavazujı́, že budou chrá nit a utajovat př ed třetı́mi osobami
dů vě rné informace a obchodní tajemstvı́. Zá dná ze smluvnı́ch stran bez pı́semné ho
souhlasu druhé smluvní strany neposkytne informace o obsahu Smlouvy tř etı́ straně , a to
ani v dílčím rozsahu, s výjimkou veřejně publikovaných informacı́ (např . Podmínky, cenı́k)
a dá le s vý jimkou osob zabezpečujícı́ch vý kon prá v a plně nı́ povinností smluvních stran.
Stejným způsobem budou strany chrá nit dů věrné informace a skuteč nosti tvoř ıć ı́
obchodní tajemství třetı́ osoby, které byly touto tř etı́ stranou ně které ze smluvnı́ch stran
poskytnuty se svolenı́m jejich dalš ıh
́ o už itı́.
13.2. Zá vazek ochrany obchodnı́ho tajemstvı́ a dů vě rný ch informacı́ trvá po celou dobu trvá nı́
skuteč nostı́ tvoř ıć ı́ch obchodnı́ tajemstvı́ nebo trvá nı́ zá jmu chrá ně nı́ dů vě rný ch
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informacı́. Povinnost mlč enlivosti se nevztahuje na informač nı́ povinnost vyplý vajı́cı́ z
obecně platný ch př edpisů .
14.

ZMĚNY PODMÍNEK

14.1. Dodavatel je oprá vněn tyto Podmínky, Ceník a Ceník služeb měnit. Dodavatel oznámı́
změ nu Podmínek, Ceníku a Ceníku služeb zákazníkovi nejpozdě ji 30 kalendá ř nı́ch dnů
před navrhovaným dnem ú č innosti navrhovaný ch změ n, vč etně informace o
navrhované m dni účinnosti, a to tak, ž e novelizované Podmínky, Ceník či ceník služeb
zveř ejnı́ na webový ch strá nká ch Dodavatele.
14.2. Pokud zákazník se změ nou Podmínek nesouhlası́, je oprá vně n nejpozdě ji desá tý den př ede dnem nabytí účinnosti změny Podmínek od Smlouvy odstoupit, a to bez uvedenı́
dů vodu a bez uplatně ní jaký chkoliv smluvních sankcí ze strany Dodavatele. Odstoupenı́ je
v takovém případě účinné k poslednímu dni kalendá ř nı́ho mě síce, který ná sleduje po
měsı́ci, ve kterém bylo odstoupení doruč eno Dodavateli. V opač né m případě se
novelizované Podmínky stá vajı́ zá vazný mi pro dalš ı́ smluvní vztah podle Smlouvy.
14.3. Zá kaznı́k je povinen se s novelizovaný mi Podmínkami, Ceníkem a Ceníkem služeb
sezná mit. Pokud vám oznámení nedoručíme, můžete odstoupit do tří měsíců od účinnosti
změn. Odstoupení je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém nám bylo
doručeno. Je-li doručeno méně než deset dní před koncem měsíce, je účinné k poslednímu
dni kalendářního měsíce následujícího po doručení.
14.4. Odstoupení musí mít písemnou formu. Dodavatel a Zá kaznı́k se dohodli, odchylně od
ustanovenı́ § 1752 OZ, že je Dodavatel oprá vně n, prové st s okamž itou ú činnostı́
jednostrannou změ nu Podmínek:
a)
b)
c)
d)

v případě změ ny ve prospě ch Zá kaznı́ka;
v př ıp
́ adě změ ny č istě formá lního charakteru, která nemá vliv na prá va a
povinnosti smluvnı́ch stran, vyplý vajı́cı́ ze Smlouvy;
ú dajů, které jsou č istě informačnı́ho charakteru a nejsou urč eny dohodou
smluvnı́ch stran, zejmé na, ale nejen, sídlo Dodavatele, změ na obchodnı́ firmy
Dodavatele apod.;
z dů vodu zajiš tě ní souladu s obecně zá vazný m prá vnı́m př edpisem;

14.5. Změna Podmínek nemá vliv na případné výslovné odvolá nı́, č i odmı́tnutı́ souhlasu se zpracová nı́m osobních údajů, které zá kaznı́k uč inil př ed ú č innostı́ změ ny Podmínek.
14.6. V případě změny prá vnı́ ú pravy Podmı́nek má př ednost právnı́ ú prava EZ a podpů rně OZ.
14.7. Dodavatel je oprá vně n takové oznámenı́ změny Podmı́nek nebo zvý šenı́ ceny za dodá vku
elektřiny spojit s jiný m ú konem, např. vyú č tová nı́m.
15.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Zákazník, který je spotřebitelem, výslovně prohlašuje, že mu před sjednáním Smlouvy byly
Dodavatelem poskytnuty informace podle ustanovení § 1811 OZ, a dále informace podle
ustanovení § 1820 OZ, je-li Smlouva uzavírána způsobem stanoveným v § 1820 OZ.
Zákazník dále prohlašuje, že byl před podpisem Smlouvy Dodavatelem řádně obeznámen
s podmínkami Smlouvy, Podmínkami. dále byl řádně upozorněn a seznámen s možností
odstoupení od Smlouvy, jakož i se způsobem uplatnění práva na odstoupení, dále s
předmětem dodávky, Ceníkem, Ceníkem služeb. Podpisem Smlouvy Zákazník zároveň
výslovně stvrzuje, že nemá připomínek k obsahu Smlouvy, Podmínkám, Ceníku, Ceníku
služeb nevznáší žádný protinávrh.
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15.2. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními OZ, EZ a příslušnými prováděcími
právními předpisy, Smlouvou, těmito Podmínkami, Ceníkem, Ceníkem služeb, Pravidly
pro provozování distribuční soustavy a Podmínkami distribuce komodit vydanými
příslušným PDS.
15.3. Ve věcech neupravených Podmínkami a Smlouvou se postupuje dle přísluš ný ch prá vnı́ch
předpisů . Ukáže-li se, nebo stane-li se ně které ustanovenı́ Smlouvy nebo Podmínek
neplatný m nebo neú č inný m, zů stá vajı́ ostatní ustanovení Smlouvy a Podmínek v platnosti
a zbývajı́cı́ obsah Smlouvy a Podmínek bude nahrazen př ıś luš ný mi ustanovenı́mi platný ch
prá vnı́ch předpisů .
15.4. Zákazník je povinen ozná mit neprodleně př ıp
́ adné změ ny údajů obsaž ený ch ve Smlouvě,
které nemají vliv na jejı́ obsah (např . změ ny identifikač nı́ch a kontaktnı́ch ú dajů ).
Neoznámení jde k tı́ži Zákazníka. Zákazník nese odpově dnost za ztrá tu č i zpř ı́stupně nı́
identifiká torů Smlouvy (č ıś lo Smlouvy, číslo zá kaznické ho ú č tu, apod.) tř etı́ osobě.
15.5. Pokud nenı́ sjedná no jinak, platı́ v př ıp
́ adě souhrnu OM Zákazníka dle Smlouvy jednotlivá
ustanovenı́ Smlouvy a Podmínek zvlášť pro kaž dé OM.
15.6. V případě, ž e je Smlouva uzavř ena s podnikatelem, vyluč ujı́ se ust. § 1799 a § 1800 OZ o
ochraně slabší strany při uzavı́rá nı́ smluv, jejichž zá kladnı́ podmı́nky jsou urč eny jednou
ze smluvních stran nebo podle jejich pokynů , aniž slabš ı́ smluvnı́ strana mě la skuteč nou
př ı́ležitost obsah tě chto zá kladních podmínek ovlivnit (Adhezní Smlouvy). Zákazník podnikatel v této souvislosti není považ ová n za slabš ı́ stranu, a to zejmé na s ohledem na
konkurenč nı́ podmı́nky na trhu s energiemi. Smlouva neobsahuje žádné obtı́žně čitelné
dolož ky nebo doložky, které by byly nesrozumitelné nebo které by které koliv smluvnı́
straně pů sobily ú jmu. Zákazník i Dodavatel v té to souvislosti prohlaš ujı́, ž e jim je obsah
Smlouvy a kaž dé ho jejího ustanovenı́ zná m a je jim plně srozumitelný .
15.7. Je-li Zákazník jedním ze subjektů vymezený ch v § 2 odst. 1 zá kona č . 340/2015 Sb., zá konu
o registru smluv (dá le jen „ZRS“), zavazuje se Zákazník tuto Smlouvu, včetně jejich př ıĺ oh
a součástí, uveř ejnit v souladu s podmı́nkami vymezený mi v ZRS a informovat o tom
neprodleně Dodavatele prostřednictvı́m zaslá ní potvrzenı́ podle § 5 odst. 4 ZRS. Nesplnı́li Zákazník svoji povinnost tuto Smlouvu uveřejnit, ponese veš keré ná sledky s tı́m spojené ,
zejmé na nahradí Dodavateli veš kerou š kodu vzniklou z tohoto titulu Dodavateli,
př edstavujı́cí skuteč nou škodu i uš lý zisk.
15.8. Prá va a povinnosti ze Smlouvy př echá zejı́ i na právnı́ ná stupce obou smluvních stran.
Podmínky jsou ú č inné ode dne 1.1.2020.
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