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(Dále jen „Smlouva“)

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je závazek DODAVATELE dodávat ZÁKAZNÍKOVI elektřinu (dále jen „komodita“), tj. zajistit na vlastní jméno a vlastní účet ZÁKAZNÍKA dodávku 
a odběr komodity dle sjednaného množství v odběrném místě ZÁKAZNÍKA jako zajištění související služby v elektroenergetice dle Energetického zákona pro ZÁKAZNÍKA
a dále závazek ZÁKAZNÍKA uhradit DODAVATELI řádně a včas celkovou cenu za podmínek této smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek dodávky elektřiny.

Podmínky dodávky komodity a další vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran  upravují Všeobecné obchodní podmínky dodávky elektřiny vydané dne 01. 03. 2021 (dále 
jen „VOP“), Ceník elektřiny DODAVATELE pro danou produktovou řadu sjednanou v této smlouvě a Ceník dodatkových služeb. Tyto VOP, Ceník elektřiny
a Ceník dodatkových služeb tvoří přílohy této smlouvy a jsou její nedílnou součástí a jsou zveřejněné na internetových stránkách DODAVATELE www.elyn-energie.cz.

Součástí smlouvy je zajištění distribuce komodity do odběrného místa ze strany DODAVATELE. DODAVATEL uzavře s příslušným Provozovatelem distribuční soustavy (dále 
jen „PDS“) smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy. ZÁKAZNÍK uděluje DODAVATELI s uzavřením této smlouvy souhlas a zavazuje se poskytnout DODAVATELI při 
jednání s příslušným PDS potřebnou součinnost. Služba elektrizační distribuční soustavy je zajišťována na základě a v souladu se zákonem, prováděcími předpisy a Řádem 
provozovatele distribuční soustavy schválenými ERÚ. V případě, že součástí smlouvy je zajištění služby distribuční soustavy do odběrného místa ze strany DODAVATELE, 
zavazuje se ZÁKAZNÍK zaplatit DODAVATELI za distribuci komodity a související služby ceny stanovené příslušným
právním předpisem.

II. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

Délka trvání smlouvy (dále jen „Základní doba“) je ode dne její účinnosti a je určena smlouvou. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu určitou, smlouvu nelze předčasně 
vypovědět, pokud zákon nestanoví jinak. Po uplynutí Základní doby trvání smlouvy se doba trvání smlouvy automaticky prodlužuje a to i opakovaně
v souladu s VOP. Smlouva bude prodloužena dle podmínek platné produktové řady ELYN v době prodloužení.

Dodávka komodity bude zahájena v den následující po dni ukončení stávající smlouvy o dodávce komodity s předchozím dodavatelem komodity, pokud taková byla 
sjednána, nejdříve však k datu provedení účinné změny dodavatele v souladu s platnou legislativou. ZÁKAZNÍK bere na vědomí, že za den ukončení smlouvy
s předchozím dodavatelem komodity se přednostně považuje den, který ZÁKAZNÍK uvede v oddílu TERMÍN ZAHÁJENÍ DODÁVKY jako den, ke kterému sám ukončuje 
výpovědí svou stávající smlouvu, popřípadě k tomuto úkonu zplnomocní DODAVATELE, s dosavadním dodavatelem komodity.

DODAVATEL a/nebo příslušný PDS mají právo omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávky komodity v odběrném místě v případech stanovených zákonem, 
zejména při neoprávněném odběru. ZÁKAZNÍK se zavazuje uhradit DODAVATELI veškeré náklady, které jí vznikly buď přímo nebo v souvislosti s přerušením, ukončením 
dodávky komodity nebo opětovným obnovením dodávky komodity do odběrného místa.

III. CENA ELEKTŘINY

ZÁKAZNÍK se zavazuje zaplatit DODAVATELI za poskytovaná plnění cenu za dodávku komodity uvedenou v ceníku DODAVATELE, který je nedílnou součástí smlouvy, a cenu 
za související služby v elektroenergetice, uplatňovanou v souladu s cenovou regulací, a rovněž všechny daně a ostatní platby, zejména daň z elektřiny a daň z přidané 
hodnoty. Aktuální ceník je rovněž zveřejněn na internetových stránkách DODAVATELE.

Pokud není cena uvedena ve smlouvě nebo určena variantou, je stanovena v ceníku produktové řady smlouvy. Cena komodity je po dobu sjednané smluvní vázanosti 
neměnná a po uplynutí této doby smluvní vázanosti se cena bude řídit ceníkem sjednané produktové řady touto smlouvou, jenž je zveřejněn na internetových stránkách 
DODVATELE. Cena za službu distribuční soustavy a ostatní regulované služby je stanovena cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu pro příslušné období 
a distribuční zónu, v níž se nachází odběrné místo ZÁKAZNÍKA.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

DODAVATEL se zavazuje poskytnout ZÁKAZNÍKOVI na jeho žádost zabezpečený přístup na Zákaznický portál. ZÁKAZNÍK se zavazuje užívat přihlašovací údaje pouze pro své 
připojení na Zákaznický portál a chránit je před třetími osobami a možným zneužitím. Smluvní strany sjednávají, že jakékoliv jednání provedené na Zákaznickém portále
s použitím aktuálních přihlašovacích údajů ZÁKAZNÍKA je učiněno jménem ZÁKAZNÍKA a na jeho účet.

V případě, že je tato smlouva uzavřena pro více odběrných míst, platí jednotlivá ujednání této smlouvy, pokud není stanoveno jinak, zvlášť pro každé odběrné místo. 

Pokud ZÁKAZNÍK připustí změnu zákazníka (přepis) nebo změnu dodavatele v příslušném odběrném místě bez řádného ukončení smlouvy, nebo není-li možné pro 
odběrné místo uskutečnit změnu na DODAVATELE v požadovaném termínu zahájení dodávky dle této smlouvy z důvodu účinného smluvního vztahu ZÁKAZNÍKA s jiným 
dodavatelem, nebo pokud DODAVATEL odstoupí od smlouvy z důvodu porušení povinností ZÁKAZNÍKA, je ZÁKAZNÍK povinen uhradit  DODAVATELI smluvní pokutu pět 
tisíc korun českých v případě zákazníka kategorie Domácnost za každé odběrné místo a deset tisíc korun českých v případě zákazníka kategorie Živnostník nebo Firma za 
každé odběrné místo. Při stanovení předpokládaného odběru se vychází z údajů z měření dodávky realizované do odběrného místa v předcházejícím období, nebo 
odhadem roční spotřeby daného odběrného místa který je uvedený v informačním systému operátora trhu OTE, a.s. Způsob pro stanovení předpokládaného odběru volí 
DODAVATEL. V obou případech je předpokládaný odběr komodity stanoven jako součin průměrného odběru za kalendářní měsíc a sjednané doby trvání smlouvy.

ZÁKAZNÍK tímto potvrzuje, že v případě nesouhlasu stávajícího dodavatele se změnou na DODAVATELE v systému Operátora trhu, souhlasí se změnou na DODAVATELE
k datu uvedenému ve smlouvě a chce, aby jeho dodavatelem byla společnost ELYN ENERGIE a.s., a to pro odběrná místa určená smlouvou. Pro případ, že vnikne
v souvislosti s ukončením stávající smlouvy stávajícímu dodavateli vůči ZÁKAZNÍKOVI nárok na úhradu sankcí nebo nárok na náhradu způsobené škody, je si ZÁKAZNÍK 
vědom toho, že DODAVATEL nenese za tyto případné sankce a/nebo škodu jakoukoliv odpovědnost.

Pokud by se jakékoli ujednání této smlouvy stalo neplatným nebo neúčinným pro rozpory s obecně závaznými právními předpisy, nemá to vliv na platnost a účinnost 
ostatních ujednání této smlouvy a zbývající obsah smlouvy zůstává platný a účinný tak, jako by smlouva byla uzavřena bez těchto rozporných ustanovení. V případě, že jsou 
obě smluvní strany podnikateli, sjednaly si, že místně příslušným soudem pro případné spory vyplývající z této smlouvy bude soud dle sídla DODAVATELE.

ZÁKAZNÍK uděluje DODAVATELI souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů dle příslušných právních předpisů a VOP.

ZÁKAZNÍK svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s tím, že smlouva obsahuje doložku, která odkazuje na VOP, Ceník elektřiny a Ceník dodatkových služeb, které jsou 
mimo text smlouvy a upravují další práva a povinnosti smluvních stran při dodávce elektřiny, porozuměl jim a bez výhrad je akceptuje.

Byla-li Smlouva uzavřena distančním způsobem nebo mimo prostory obvyklé k podnikání DODAVATELE, může ZÁKAZNÍK – fyzická osoba spotřebitel – od smlouvy písemně 
odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, a to zasláním odstoupení na adresu DODAVATELE uvedenou ve smlouvě.

Všechny ceny v této smlouvě jsou uvedeny bez příšlustné sazby DPH.

WWW.ELYN-ENERGIE.CZINFO@ELYN-ENERGIE.CZZÁKAZNICKÁ LINKA: +420 800 300 400

NÁ
VR
H



SMLOUVA o sdružených službách dodávky elektřiny
pro zákazníka kategorie Domácnost Živnostník/Firma

 

,- Kč

 

*údaje naleznete na faktuře

EAN* Číslo elektroměru*

Adresa odběrného místa

       Roční spotřeba OM* kWh

Smlouva s dosavadním dodavatelem elektřiny je sjednána na dobu určitou do s výpovědní dobou 

Smlouva s dosavadním dodavatelem elektřiny je sjednána na dobu neurčitou s výpovědní dobou

Dosavadní dodavatel elektřiny:

Zákazník podává dosavadnímu dodavateli výpověd stávající smlouvy sám tak, aby byla stávající smlouva ukončena k datu

Kontaktní osoba [titul, jméno, příjmení]
(pouze je-li odlišná od ZÁKAZNÍKA)

Trvalé bydliště
/Sídlo společnosti 

psčobeculice a č.p.

Titul, jméno, příjmení 
nebo Živnostník/Firma

Zastoupen/Jednající

Funkce

DIČ    C   Z 

Mobilní 
telefon

E-mail

Datum narození / IČ

Korespondenční adresa
(pouze je-li odlišná od adresy
 sídla společnosti)

Kontaktní telefon e-mail ZÁKAZNÍK si přeje zasílání
obchodní kor. emailem

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ:

poštou

         

fakturační e-mail

Způsob zasílání faktur:

   

e-mailem

V případě nevyplnění bude nastavena emailová adresa zákazníka.

DODAVATEL:  ELYN ENERGIE a.s., se sídlem Lannova tř. 89/47, 370 01 České Budějovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl B, vložka 2448, IČO: 09387901, DIČ: CZ09387901, Číslo účtu/Kód banky: 123-3232320277/0100, ID RÚT: 33992,
internetové stránky: www.elyn-energie.cz, zákaznická linka: +420 800 300 400, e-mail: info@elyn-energie.cz
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ZÁKAZNÍK prohlašuje, že je oprávněn závazek pro uvedené odběrné místo/místa uzavřít, seznámil se se smluvním textem na obou stranách smlouvy, veškeré jím uvedené údaje
jsou pravdivé a úplné a je si vědom následků uvedení nepravých údajů. Zákazník prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů
zveřejněných na internetových stránkách DODAVATELE. ZÁKAZNÍK podpisem této smlouvy stvrzuje, že mu DODAVATEL s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy sdělil
veškeré potřebné informace týkající se smluvního vztahu, tak aby jeho podpis vyjadřoval informovaný projev jeho vůle.

 

(Zasílání v papírové podobě je zpoplatněno dle ceníku dodatkových služeb)

Dne

Titul, jméno, příjmení, funkce

Razítko / podpis  

Místo podpisu 

ZA DODAVATELE

Produkt řada

Požadovaný termín zahájení dodávky

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami:

Číslo smlouvy

psčobeculice a č.p.

ZÁKAZNÍK

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA

psčobeculice a č.p.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

TERMÍN ZAHÁJENÍ DODÁVKY

ZPŮSOB UKONČENÍ STÁVAJÍCÍ SMLOUVY ZÁKAZNÍKA

ZA ZÁKAZNÍKA

    8   5   9    1   8   2   4    

Distribuční sazba:* F Jistič:* A Hodnota bezpečnostního minima
(platí pouze pro odběrná místa s hodnotou jističe 200A a větší)  

kW

Domácnost Živnostník/Firma

WWW.ELYN-ENERGIE.CZINFO@ELYN-ENERGIE.CZZÁKAZNICKÁ LINKA: +420 800 300 400

Doba trvání smlouvy

Doba trvání smlouvy počíná dnem zahájení dodávky komodity do sjednaného OM.

1 rok 2 roky Doba neurčitá

Způsob provádění plateb bankovním převodem

Kód banky

(účet slouží i pro vrácení přeplatků)

Výše zálohy do prvního vyúčtování

Číslo účtuFrekvence placení záloh čtvrtletní pololetní

Frekvence doúčtování měsíc

měsíční

čtvrtletí pololetí rok dle  odečtu PDS

inkasem   

Možnosti měsíc, kvartál, pololetí jsou dostupné pouze pro kategorii Živnostník/Firma a vyžadují součinnost ZÁKAZNÍKA samoodečtem.
Jiné možnosti nežli „dle odečtu PDS“ mohou být ze strany distributora zpoplatněny.

SIPO Složenkou

SIPO spoj. číslo
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