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Změny Obchodních podmínek dodávky elektřiny a Obchodních podmínek dodávky plynu 

Společnosti Česká energetická a plynárenská s.r.o.  

V souladu s novými produkty, které naše společnost od 31. ledna 2022 uvádí, jsme provedli 
změnu Obchodních podmínek. Těmi se nově řídí Váš smluvní vztah s naší společností.  

S účinností od 1. března 2022 se tak práva a povinnosti mezi Vámi a naší společností týkající se 
Vašeho odběrného místa, řídí „Obchodními podmínkami pro dodávky elektřiny “ a „Obchodními 
podmínkami pro dodávky plynu“ ve znění ze dne 31. ledna 2022 účinnými ode dne 1. března 
2022 (dále též jen „Nové obchodní podmínky“).  

Dovolujeme si tímto stručně a přehledně shrnout obsah provedených změn Nových obchodních 
podmínek.  

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se změn Obchodních podmínek se na nás můžete obrátit 
osobně, elektronicky nebo e-mailem, rádi Vám provedené změny vysvětlíme.  

7. Ukončení Smlouvy 

V čl.  7 odst. 4 došlo k doplnění oprávnění Dodavatele  vypovědět Smlouvu z důvodu neplacení Ceny 
řádně a včas, a to i bez předchozích písemných upozornění. 

V čl.  7 odst. 4 došlo dále k doplnění oprávnění Dodavatele  vypovědět Smlouvu z důvodu překročení 
nebo neodebraní sjednaného množství komodity, 

9. Doručování 

V čl. 9 došlo k vyjmutí původního odst. 1, 2 a 3 které byly nahrazeny novými ustanoveními týkající se 
forem doručování informací mezi stranami a to především prostřednictví emailových adres 
uvedených ve Smlouvě. 

14. Změny Podmínek 

V čl. 14 došlo k úpravě a doplnění odst. 1, který upravuje oprávnění Dodavatele změnit Ceník, Ceník 
služeb, Obchodní Podmínky, a to včetně ceny za dodávku komodity nebo změnit podmínky 
sjednaného produktu a Produktové podmínky a to zejména v případech, že se významně změní 
cenové nebo jiné podmínky na relevantních trzích. Došlo ke zpřesnění ustanovení, které je zakotveno 
ve Smlouvě. 

S přáním hezkého dne. 
 

Tým Česká energetická a plynárenská s.r.o  

 


