
 

SMLOUVA č. E xxx/xxxx     
o dodávce elektrické energie 

 
uzavřená v souladu s obecnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a 

zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a provádějícími předpisy mezi 

následujícími smluvními stranami: 

 

 

Prodávající:     

ACTHERM, spol. s r.o. 

se sídlem Chomutov, Tovární 5533, PSČ 430 01 

IČ: 480 24 091     

DIČ: CZ48024091 

zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad L. oddíl C, vložka 32528 

jednající: Daniel Zeman, jednatel 

                Roman Jusko, jednatel     

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 6075572/0800 

(dále jen „prodávající“) 

 

a 

 

 
Kupující:   
  

se sídlem   

IČ:   

DIČ:   

zapsaná v obchodním rejstříku u    

jednající   

bankovní spojení:   

(dále jen „kupující“) 

 

 

 

                                                             Článek 1. 

Předmět plnění 

1.1 Předmětem plnění je dodávka elektrické energie do odběrného předávacího místa 

kupujícího (dále jen „OPM“)). Pro smluvní vztahy platí ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. 

v platném znění a provádějících vyhlášek. 

1.2 Předmětem plnění této smlouvy je dále převzetí závazku kupujícího odebrat elektřinu 

z elektrizační soustavy spolu s odpovědností za odchylku dle vyhl. ERÚ č. 541/2005 Sb., 

§ 8 odst. 1, tzn. režim přenesení odpovědnosti kupujícího za svou odchylku na 

prodávajícího uskutečňovaný na základě smlouvy o dodávce elektřiny podle § 7 odst. 1 

písmeno a) bod 4 uvedené vyhlášky.  
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Článek 2. 

Technické a dodací podmínky 

2.1 Dodávka je splněna přechodem elektřiny do OPM kupujícího.  

      Odběrné místo kupujícího je …… 

      EAN 85918240343xxxxxxx  

        

 

Článek 3. 

Měření odběru elektřiny, reklamace vyúčtování 

3.1 Množství elektrické energie v kWh (měsíční spotřeba) bude účtováno podle naměřených 

hodnot elektroměrem provozovatele distribuční soustavy. 

3.2 Pro měření odběru elektřiny platí ustanovení § 49 zákona č. 458/2000 Sb. 

3.3 Zjistí-li prodávající nebo kupující chybu nebo omyl při vyúčtování plateb podle smlouvy, 

má nárok na vzájemné vypořádání. V případě vzniku situace předpokládající vzájemné 

vypořádání, předá vyzývající smluvní strana druhé smluvní straně písemnou výzvu 

k odstranění zjištěného stavu a k jeho nápravě.  

3.4 Reklamace vyúčtování plateb podle smlouvy musí být uplatněna nejpozději do 30 dnů ode 

dne splatnosti příslušného vyúčtování, v němž se reklamovaná skutečnost projevila. 

Reklamace však nemá odkladný účinek na splatnost vyúčtovaných plateb. 

3.5 Smluvní strana vyzvaná k reklamaci tuto prošetří a výsledek šetření oznámí písemně 

vyzývající smluvní straně ve lhůtě nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy 

reklamaci obdržela. 

3.6 V případech, kdy se reklamace vztahuje na případy podle Vyhl. 540/2005 Sb., tak se 

postupuje podle tohoto právního předpisu. 

 

 

Článek 4. 

Omezení a přerušení dodávky, neoprávněný odběr 

4.1 Prodávající je oprávněn omezit nebo přerušit dodávku elektřiny z důvodu neplacení za 

odebranou elektřinu, jestliže kupující nesplnil svou povinnost ani v dodatečné lhůtě, kterou 

mu prodávající stanovil s upozorněním, že dodávku přeruší. Prodávající neodpovídá za 

vzniklé škody, ani za ušlý zisk. 

4.2 Za neoprávněný odběr se považuje odběr ve smyslu § 51 zákona č. 458/2000 Sb. 

4.3 Způsob výpočtu škody způsobené prodávajícímu neoprávněným odběrem se řídí vyhláškou 

Energetického regulačního úřadu. 

 

 

Článek 5.  

Ceny elektrické energie 

5.1 Účtování elektrické energie bude dle oboustranně odsouhlaseného Cenového ujednání, 

které je nedílnou součástí této smlouvy. 

5.2 Ceny pro rok               : 

• pevná cena za měsíc a odběrné místo                                         Kč 

• cena za MWh                                                                              Kč 

•  

Článek 6. 

Fakturační a platební podmínky 

6.1 Prodávající zašle kupujícímu fakturu po uplynutí kalendářního měsíce. 

6.2 Splatnost faktury je nejdéle 17 dnů po jejím vystavení. Splatností se rozumí připsání 

fakturované částky na účet prodávajícího. 
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6.3 V případě opožděného placení faktur může prodávající uplatnit úrok z prodlení ve výši 

stanovené Občanským zákoníkem za každý den opoždění až do vyrovnání pohledávky. 

6.4 Při nezaplacení faktur v termínu uvedeném v bodě 6.2 zašle prodávající kupujícímu 

písemné upozornění s tím, že nebude-li faktura zaplacena do sedmi pracovních dnů po 

odeslání upozornění, zastaví prodávající kupujícímu s okamžitou platností dodávku 

elektrické energie. 

 

 

Článek 7. 

Zvláštní ujednání 

7.1 Návrh změn smluvních podmínek je povinna každá smluvní strana předložit v písemné 

formě druhé smluvní straně nejméně 30 kalendářních dnů před dnem požadované změny.  

7.2 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě neplnění smluvních 

povinností druhou smluvní stranou nebo v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou 

smluvních podmínek. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem prokazatelného 

doručení druhé smluvní straně. 

 

 

Článek 8. 

Komunikace 

8.1  Kontaktní osoby: 

       Za prodávajícího:  

Osoba oprávněná k jednání ve 

věcech smluvních: 

 Osoba pověřená pro operativní a technická 

jednání: 

jméno:    jméno:   

e-mail:    e-mail:   

telefon: 

 

 

   telefon: 

 

  

  

Osoba pověřená pro jednání 

v platebním styku: 

 Osoba pověřená pro jednání ve věci 

fakturace: 

jméno:    jméno:   

e-mail:    e-mail:   

telefon:    telefon:   

      

      Za kupujícího: 

Osoba oprávněná k jednání ve věcech 

smluvních: 

 Osoba pověřená pro operativní a technická 

jednání: 

jméno:    jméno:   

e-mail:    e-mail:   

telefon: 

 

 

   telefon: 

 

  

  

 

Osoba pověřená pro jednání 

v platebním styku: 

 Osoba pověřená pro jednání ve věci 

fakturace: 

jméno:    jméno:   

e-mail:    e-mail:   

telefon:    telefon:   
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8.2 Veškerá oznámení činěná podle smlouvy musí mít písemnou podobu (tzv. písemnost) nebo 

elektronickou podobu, není-li v konkrétním případě stanoveno ve smlouvě jinak. Pro 

písemný styk lze použít způsob osobního doručení písemnosti s písemným potvrzením 

o převzetí, nebo doručení písemnosti držitelem poštovní licence jako doporučenou 

zásilkou (doporučený dopis); faxová zpráva musí být doložena zpětným potvrzením o 

přijetí faxu; elektronický styk musí být doložen zpětným potvrzením přijetí zprávy; 

kontaktní adresy, telefonní a faxová čísla a e-mailové adresy jsou uvedeny ve smlouvě. 

8.3 Písemnosti týkající se vzniku, změn a zániku smluvního vztahu podle této smlouvy nebo 

vzniku, změn a zániku práv a povinností provozovatele nebo zákazníka vyplývajících 

z této smlouvy musí být doručeny držitelem poštovní licence formou doporučeného dopisu 

na adresu druhé strany (adresáta), která je odesílateli známa podle této smlouvy na adresy 

osob oprávněných jednat ve věcech smluvních za účastníka (kontaktní osoby, kontaktní 

adresy, telefonní a faxová čísla a e-mailové adresy); při zachování stejných zásad je možné 

i osobní doručení písemnosti.  

 

 

 

 

Článek 9. 

Závěrečná ustanovení 

9.1 V případě zániku kterékoliv ze smluvních stran je tato smlouva převoditelná na právního 

nástupce zaniklé smluvní strany (pokud právní nástupce existuje). 

9.2 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od data podpisu obou smluvních stran. 

Smlouva může skončit písemnou dohodou obou smluvních stran, a to ke dni uvedenému 

v takovéto dohodě. K tomuto datu se smluvní strany zavazují vyrovnat své vzájemné 

závazky. 

9.3 Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i 

právní poměry z ní vyplývající nebo s ní souvisící příslušnými platnými obecně závaznými 

právními předpisy, zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů.  

9.4 Smlouva může být skončena výpovědí. Výpověď musí být dána písemně a prokazatelně 

doručena druhé smluvní straně, jinak je neplatná. Výpovědní doba je stejná pro 

prodávajícího i kupujícího a činí 3 (tři) měsíce. Výpověď, která byla doručena druhé straně, 

může být odvolána pouze s jejím souhlasem. Odvolání výpovědi i souhlas s jejím 

odvoláním musí být provedeny písemně. 

9.5 Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom výtisku. 

 

 

V Chomutově dne   

 

 

 

 

 

                 ...................                                                                    ....................   

             za prodávajícího                                                                za kupujícího 


