číslo smlouvy
číslo obchodníka

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY
D

odběratel kategorie C

Typ měřeni C

B

distribuční oblast

ČEZ

E.ON

PRE

uzavřená ve smyslu zák. č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících

DODAVATEL

Utylis Energie s.r.o.
Maltézské náměstí 537/4,
Malá Strana, 118 00 Praha 1
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského
soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 180529
Bankovní spojení: KB, č. ú.: 30300207/0100

IČO:
DIČ:
Licence elektřina:
Licence plyn:

24121975
CZ24121975
141328365
241328354

Kontaktní adresa a adresa pro doručování:
Utylis Energie s.r.o.
Jihovýchodní V 913/7
141 00 Praha 4
e-mail: info@utylis.cz
info linka: 844 444 482

ODBĚRATEL
Jméno:
Datum narození:

DIČ:

IČO:

TRVALÉ BYDLIŠTĚ / SÍDLO
č.p./č.o.:

Ulice:
Obec:

PSČ:

Zastoupená:

Telefon:

(jméno, příjmení, funkce)

E-mail:

Zápis v
(údaje o zápisu do veřejného rejstříku)

Bankovní spojení:

číslo účtu:

kód banky:

ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ
Jméno:
Ulice:

č.p./č.o.:

Obec:

PSČ:
Vyplní se pouze v případě, že se adresa pro doručování liší od adresy trvalého bydliště/sídla Odběratele.

Způsob zasílání dokumentů:

elektronicky (na e-mailové adresy shora a to včetně vyúčtovaní)

poštou

PŘEDMĚT SMLOUVY
Touto Smlouvou se Dodavatel zavazuje dodávat Odběrateli elektřinu (dále též “komoditu” nebo “sjednanou komoditu”) a zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet
službu distribuční soustavy (vše dále jen „sdružené služby dodávky komodity“ nebo jen „dodávky“ nebo „dodávka“) do odběrných míst uvedených v této Smlouvě
(dále jednotlivě též „OM“) a Odběratel se zavazuje odebírat od Dodavatele v těchto OM sjednané sdružené služby dodávky komodity a řádně a včas hradit Dodavateli
jejich cenu. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí rovněž Všeobecnými obchodními podmínkami Dodavatele pro sjednanou komoditu (dále jen “VOPDE”), Ceníkem
doplňkových služeb Dodavatele (dále jen “CDS”) a pokud je v této Smlouvě sjednána cena za komoditu dle ceníku rovněž sjednaným Ceníkem produktů Dodavatele
podle sjednané komodity, distribuční oblasti a kategorie odběratele (dále jen „ceník“). VOPDE, CDS a ceník jsou zveřejněny na internetové adrese www.utylis.cz,
přičemž jejich aktuální znění tvoří součást této Smlouvy a Odběratel prohlašuje, že se s nimi seznámil ještě před uzavřením této Smlouvy a tyto bez výhrad akceptuje
(v případě ceníku pouze je-li v této Smlouvě sjednána cena dle ceníku). Dodavatel je oprávněn měnit VOPDE, CDS a sjednané ceny za podmínek, stanovených VOPDE.
V případě, že je v této Smlouvě uvedeno více než jedno OM, Dodavatel a Odběratel se výslovně dohodli, že tato Smlouva je uzavřena mezi Dodavatelem a Odběratelem
pro každé OM zvlášť jako soubor samostatných na sobě nezávislých smluv o sdružených službách dodávky elektřiny, kde pro každé OM je uzavřena jedna samostatná
smlouva a v tomto smyslu bude zvlášť pro každé OM tato Smlouva vykládána a uplatňována, a to i ve vztahu k právům a povinnostem, vyplývajícím z platných právních
předpisů (tj. tato práva a povinnosti budou vykládána a uplatňována pro každou ze samostatných smluv resp. pro každé OM zvlášť) s tím, že smluvní ujednání této
Smlouvy, ze kterých není patrné, že se vztahují pouze k některému OM jsou součástí každé ze samostatných smluv pro jednotlivá OM a naopak, smluvní ujednání
této Smlouvy, ze kterých je patrné, že se vztahují pouze k některému OM jsou součástí a budou použity pouze pro potřeby samostatné smlouvy, která se na toto OM
vztahuje, přičemž pro potřeby každé ze samostatných smluv se OM rozumí pouze OM, kterého se samostatná smlouva týká.

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA
Adresa OM:
EAN OM:

Roční předp. spotřeba:
859182400

Tarif:

1T

2T

Počet fází:

Den zahájení dodávek:

NT MWh

VT

Hodnota jističe:

A

Distribuční sazba:

Původní dodavatel:

Zákazník zajisti výpověď smlouvy původnímu dodavateli sám.

CENA ZA KOMODITU A VÝŠE ZÁLOH
Uvedené ceny jsou bez DPH. V cenách není zahrnuta cena služby distribuční soustavy, regulované poplatky a spotřební daň.
Dle ceníku:
VT
Sjednaná výše záloh:

Ceník sjednaný Smlouvou:
Kč/MWh

NT
Kč/měsíc

Kč/MWh

Pevná cena za měsíc:

Kč za OM/měsíc
Výši záloh stanoví dodavatel

ZPŮSOB ÚHRADY ZÁLOH ODBĚRATELEM:
30300207

Příkaz k úhradě na bank. ú. Dodavatele

-

Inkaso z bank. účtu Odběratele

-

/

-

/

SIPO

/

0100

Ostatní bezhotovostní úhrady podle této smlouvy se provádějí na bankovní
účet druhé smluvní strany, uvedený v záhlaví této smlouvy, pokud dále není
stanoveno jinak.

Poštovní poukázka

ZPŮSOB ÚHRADY VYÚČTOVACÍ FAKTURY:
Příkaz k úhradě na bank. ú. Dodavatele

30300207

-

/

0100

Poštovní poukázka
Způsob vrácení přeplatku odběrateli:

Poštovní poukázkou

Bank. převodem, pokud nebude Dodavatelem započten do zálohových plateb na dodávku
elektřiny v následujícím zúčtovacím období podle příslušných ustanovení VOPDE

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A DOBA TRVÁNÍ SMLUVNÍHO ZÁVAZKU
Odběratel a Dodavatel se dohodli, že dodávky do OM dle této Smlouvy budou zahájeny dnem zahájení dodávek, který je uveden ve speciﬁkaci odběrného místa
(dále v této Smlouvě vč. VOPDE jen „datum sjednaného zahájení dodávek“ nebo „den sjednaného zahájení dodávek“), pokud se Odběratel a Dodavatel nedohodnou
na pozdějším datu zahájení dodávek (takto dohodnuté datum dále v této Smlouvě vč. VOPDE jen „datum pozdějšího zahájení dodávek“ nebo „den pozdějšího
zahájení dodávek“). Odběratel tímto výslovně žádá Dodavatele, aby dodávka sjednané komodity byla zahájena dnem sjednaného zahájení dodávek nebo, byl-li
takový den dohodnut, dnem pozdějšího zahájení dodávek , a to i v případě, že k tomuto dni neuplynula lhůta pro odstoupení od smlouvy ve smyslu příslušných
ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen „EZ“). Odběratel bere na vědomí, že v souladu s platnými právními předpisy je Dodavatel oprávněn dodávat elektřinu do OM pouze je-li jako dodavatel elektřiny
do OM registrován u operátora trhu (dále jen „OTE, a.s.“), že zahájení této dodávky do OM je možné nejdříve dnem účinnosti registrace Dodavatele jako dodavatele
elektřiny do OM u „OTE, a.s.“ resp. dnem účinnosti změny dodavatele, v rámci které bude u OTE, a.s. jako dodavatel do OM zaregistrován Dodavatel, a že
úspěšné vykonání této změny dodavatele a trvání registrace Dodavatele shora je podmíněno součinností Odběratele, blíže speciﬁkovanou ve VOPDE. Podpisem
této Smlouvy se proto Odběratel zavazuje plnit řádně a včas všechny povinnosti součinnosti, uvedené v čl. II., odst. 4) VOPDE (dále jen „povinnosti součinnosti“).
V případě porušení kterékoliv z povinností součinnosti je Dodavatel oprávněn uplatnit na Odběrateli a bude-li uplatněna je Odběratel povinen uhradit Dodavateli
smluvní pokutu, a to ve výši 4.000,- Kč (slovy čtyřitisícekorunčeských) v případě Odběratele kategorie D a 12.000,- Kč (slovy dvanácttisíckorunčeských) v případě
Odběratele kategorie C, a to za každý případ porušení povinnosti součinnosti. Částku smluvní pokuty, uplatněné dle předchozí věty je Dodavatel oprávněn
navýšit, a to i dodatečně o částku, rovnající se 80% ceny sjednaného množství elektřiny poníženého o množství elektřiny, které Odběratel případně podle této
Smlouvy k rozhodnému dni níže odebral (dále jen „částka navýšení SP“) a Odběratel je povinen částku navýšení SP bude-li na něm uplatněna Dodavateli uhradit.
Rozhodným dnem pro vznik a výpočet nároku Dodavatele na navýšení částky smluvní pokuty dle předchozí věty tj. dnem, ke kterému vznikne nárok Dodavatele na
navýšení částky smluvní pokuty dle předchozí věty, a ke kterému se pro účely výpočtu částky navýšení SP bude počítat množství elektřiny, které Odběratel podle
této Smlouvy případně odebral je v případě, že nebyly zahájeny dodávky dle této Smlouvy dnem sjednaného zahájení dodávek nebo, byl-li takový den dohodnut,
dnem pozdějšího zahájení dodávek den sjednaného zahájení dodávek nebo, byl-li takový den dohodnut, den pozdějšího zahájení dodávek a v případě, že došlo
k předčasnému ukončení dodávek, pokud se nejedná o ukončení OM první den účinnosti změny dodavatele vč. změny dodavatele se současným přepisem OM
na jinou osobu na místo Odběratele, v rámci které bude na místo Dodavatele pro OM u OTE, a.s. jako dodavatel zaregistrován jiný dodavatel a pokud se jedná
o ukončení OM den, ke kterému bylo OM ukončeno a v případě odběru elektřiny Odběratelem od jiného dodavatele vedle Dodavatele v OM den, od kterého bude
pro OM u OTE, a.s. zaregistrován jako dodavatel jiný dodavatel vedle Dodavatele (dále jen „rozhodný den“). Cenou sjednaného množství elektřiny se rozumí součin
jednotkové ceny komodity sjednané touto Smlouvou k rozhodnému dni a sjednaného množství elektřiny. Sjednaným množstvím elektřiny se rozumí celková
předpokládaná spotřeba elektřiny v období dodávek sjednaném touto Smlouvou, vypočtená dle následujícího vzorce: SME = (PRSE : 365) x ODS, kde SME je
sjednané množství elektřiny, ODS je počet dní období dodávek sjednaného touto Smlouvou a PRSE je předpokládaná roční spotřeba elektřiny, a to, v případě, že
nebyly zahájeny dodávky dle této Smlouvy k datu sjednaného zahájení dodávek nebo, bylo-li takové datum dohodnuto, k datu pozdějšího zahájení dodávek roční
předpokládaná spotřeba uvedená v této Smlouvě a v případě, že byly zahájeny dodávky dle této Smlouvy předpokládaná roční spotřeba v OM dle údaje OTE, a.s. ke
dni skutečného zahájení dodávek dle této Smlouvy. Jaká jednání Odběratele zejména budou považována za porušení povinností součinnosti a v jakých případech
se má za to, že Odběratel povinnost součinnosti označenou Dodavatelem porušil je uvedeno v čl. II., odst. 4) VOPDE. V případě porušení povinnosti Odběratele
umožnit přístup k měřicímu zařízení nebo neměřeným částem odběrného elektrického zařízení podle čl. IV., odst. 2) VOPDE má Dodavatel nárok na smluvní pokutu
podle čl. IV., odst. 2) VOPDE. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok Dodavatele na úhradu dalších sjednaných smluvních pokut ani na náhradu škody,
smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává. Dodavatel je oprávněn měnit výši záloh vystavením platebního kalendáře v souladu s VOPDE. Odběratel tímto
vyslovuje souhlas s tím, aby Dodavatel sjednal s příslušným provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „PDS”) pro dodávku elektřiny do OM smlouvu o zajištění
služby distribuční soustavy. Odběratel uděluje Dodavateli souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů dle aplikovatelných právních předpisů
a VOPDE. Podpisem této Smlouvy Odběratel potvrzuje, že mu Dodavatel s dostatečným předstihem před uzavřením Smlouvy sdělil v písemné podobě veškeré potřebné
informace týkající se smluvního vztahu založeného touto Smlouvou tak, jak jsou zveřejněny na internetové adrese Dodavatele www.utylis.cz, že se s těmito
informacemi a dokumenty, na které tyto informace odkazují ještě před uzavřením této Smlouvy seznámil a zcela jim porozuměl, a že podpisem této Smlouvy tak
vyjadřuje informovaný projev své vůle. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavřely svobodně a vážně, na základě vlastní vůle a nikoliv v tísni ani za nápadně
nevýhodných podmínek. Tato Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných dodatků s výjimkami, vyplývajícími
z této Smlouvy a z VOPDE. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.
Smlouva (závazek) se uzavírá na dobu:

určitou 1 rok

určitou 2 roky

určitou 3 roky

Smlouva (závazek) se uzavírá na dobu do:

určitou 4 roky

určitou 5 let

v prostorách obvyklých k podnikání dodavatele

.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva (závazek) skončí uplynutím sjednané doby pouze v případě stanoveném v čl. VII., odst. 1) VOPDE, a že pokud takový případ
nenastane, doba trvání Smlouvy se automaticky prodlužuje podle ustanovení čl. VII., odst. 1) VOPDE.

1603150

Datum a místo:
Za odběratele:

Pozn.: Ujednání, u kterých není vyplněno prázdné políčko nejsou Za dodavatele:
součástí smlouvy a naopak. Ujednání o speciﬁkaci odběrného
místa ceně za komoditu a výši záloh se týkají vždy pouze toho
odběrného místa, pod jehož speciﬁkací jsou bezprostředně
uvedena. Další odběrná místa Odběratele vč. ceny za komoditu
a výše záloh jsou uvedena v příloze obdobně jako v textu smlouvy
shora
Přílohy:

VOPDE platné ke dni uzavření Smlouvy
Ceník
Další odběrná místa Odběratele

X

