SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY
ELEKTŘINY ZE SÍTÍ NN – DOMÁCNOSTI
Uzavřená dle ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona
a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

DODAVATEL:
Kolibřík Energie a.s., se sídlem: Folknářská 1246/21, 405 02 Děčín, IČO: 27735001, DIČ: CZ27735001
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. B 2786
Zastoupena: Zdeněk Mráz, člen představenstva
Číslo licence pro obchod s elektřinou: 141634162, ID RÚT: 32222
Internetové stránky: www.kolibrik-energie.cz, E-mail: info@kolibrik-energie.cz, Tel.: 530 300 333

Číslo Smlouvy:
ID zprostředkovatele:

ZÁKAZNÍK:
Titul před
jménem:

Jméno:

Titul za
jménem:

Příjmení:

Datum narození:

ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ:
Ulice:

Č. p.:

Č. o.:

Obec:

PSČ:

Obec:

PSČ:

KORESPONDENČNÍ ADRESA (POKUD JE ODLIŠNÁ OD ADRESY TRVALÉHO BYDLIŠTĚ):
Ulice:

Č. p.:

Telefon:

Mobil:

Č. o.:

E-mail:

ÚDAJE O ODBĚRNÉM MÍSTĚ (OM):
EAN OPM:

Původní dodavatel:

Distributor:

Požadavek ukončení Smlouvy s původním dodavatelem

Adresa (je-li odlišná od bydliště):

Součástí smlouvy je Příloha č.1 (Seznam dalších odběrných míst)

Ulice:

Č. p.:

Distribuční sazba:

Jistič:

Č. o.:

Obec:

1-fázový

Roční předpokládaná spotřeba: VT:

MWh

3-fázový
NT:

Rezervovaný příkon
(hodnota jističe před elektroměrem):
MWh

Doba trvání smlouvy
(počet měsíců):

Předpokládaný termín zahájení
dodávky:

PSČ:
A

Celkem:

MWh

Datum ukončení Smlouvy
s původním dodavatelem:

Vyžadují-li to okolnosti registrace změny dodavatele, má dodavatel právo zahájit dodávky v jiném termínu. Není-li uvedena doba trvání Smlouvy, je Smlouva uzavřena na dobu neurčitou.
Je-li uvedena doba trvání Smlouvy, je Smlouva uzavřena na dobu určitou. Doba trvání Smlouvy na dobu určitou běží od okamžiku zahájení dodávek komodit, do okamžiku uplynutí doby,
na kterou je uzavřena, nedojde-li k její prolongaci.

PLATEBNÍ PODMÍNKY:
Cena komodity je stanovena ceníkem podle sjednaného produktu. Pokud není uveden
žádný produkt, platí ceny uvedené v této Smlouvě.

Sjednaný produkt:
Interval záloh:

Měsíčně

Čtvrtletně

Pololetně

Ročně

Způsob doručení faktury
a platebního kalendáře:

Produktová
cena VT:

Kč/MWh
(bez DPH)

Produktová
cena NT:

Kč/MWh
(bez DPH)

Stálý plat:

Kč/měsíc
(bez DPH)

Produktová
cena VT:

Kč/MWh
(s DPH)

Produktová
cena NT:

Kč/MWh
(s DPH)

Stálý plat:

Kč/měsíc
(s DPH)

Dle odhadu roční spotřeby
poskytované distributorem

Výše zálohy do prvního
vyúčtování:
Způsob
úhrady záloh:

Bankovní převod

Inkaso z účtu:

Způsob
úhrady faktur:

Bankovní převod

Inkaso z účtu:

Vrácení
přeplatků:

Poštovní
poukázka

Převod na účet:

Pevná částka pro první období:

Kč (včetně DPH)
SIPO číslo:

Všechny ceny jsou bez DPH, daně z komodity a dalších právním
předpisem stanovených poplatků, není-li uvedeno jinak.
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Ujednání k dodávce elektřiny:
Dodavatel se zavazuje poskytovat Zákazníkovi sdružené služby dodávky elektřiny, tedy dodávat elektřinu a zajistit službu distribuce elektřiny do
odběrného místa Zákazníka sjednaného Smlouvou, a to v souladu s platnými právními předpisy a Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti
Kolibřík Energie a.s. pro dodávku/sdružené služby dodávky elektřiny a plynu domácnostem a maloodběratelům ze dne 3. 9. 2019 (dále jen „VOP“),
jež jsou součástí Smlouvy a tvoří s ní jeden celek. Dodavatel se zavazuje převzít odpovědnost za odchylku dle příslušných právních předpisů.
Povinnost Dodavatele převzít odpovědnost za odchylku zaniká v případě porušení povinnosti Zákazníka odebírat komoditu v období od zahájení
dodávky do skončení platnosti této smlouvy pouze od Dodavatele (tato povinnost je stanovena v ust. 8.3. VOP). Zákazník se Smlouvou zavazuje
odebírat elektřinu a uhradit Dodavateli dohodnutou platbu za dodávku elektřiny a službu distribuce v souladu se Smlouvou, a to řádně a včas.
Cena se řídí sjednaným a platným ceníkem ELEKTŘINA, DIVADELNÍ ENERGIE, který je uveřejněn na internetových stránkách Dodavatele www.
kolibrik-energie.cz a který tvoří nedílnou součást této Smlouvy, není-li výslovně sjednána cena individuální. Dodavatel není oprávněn po dobu
trvání Smlouvy cenu měnit. Dodavatel je oprávněn změnit cenu až po uplynutí doby trvání Smlouvy uvedené na první straně této Smlouvy v sekci
„Údaje o odběrném místě (OM)“ a současně pouze pokud dojde k tzv. prolongaci Smlouvy (viz níže). V takovém případě je Dodavatel oprávněn
cenu změnit, a to za následujících podmínek:
Změna ceny bude provedena formou aktualizace nebo změny příslušného ceníku, který Dodavatel zašle Zákazníkovi a současně jej zveřejní na
internetových stránkách nejdéle 30 dnů před tím, než vstoupí v účinnost. Dodavatel současně poučí Zákazníka o jeho právu od Smlouvy odstoupit.
Pokud Zákazník nebude se zvýšením ceny souhlasit, má právo od Smlouvy odstoupit, a to nejpozději 10. den před dnem účinnosti těchto změn.
Pokud Dodavatel neučiní oznámení změn ceny v termínu nejpozději 30. den před účinností těchto změn, je Zákazník oprávněn od Smlouvy
odstoupit nejpozději do 3 měsíců ode dne účinnosti těchto změn. Odstoupení od Smlouvy je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve
kterém bylo odstoupení od Smlouvy doručeno Dodavateli. Pokud Zákazník nevyužije svého práva na odstoupení od Smlouvy dle tohoto ustanovení
Smlouvy, má se za to, že se změnami ceny souhlasí. Pokud dojde ke změnám cen z důvodů změn právních předpisů, Zákazníkovi nenáleží právo
na odstoupení od Smlouvy dle tohoto ustanovení Smlouvy.
Zákazník je povinen hradit platby za služby, které jsou na základě smluvního vztahu s Dodavatelem sjednány nebo na které Dodavateli vznikne
nárok dle Ceníku doplňkových služeb. Součástí celkové částky plateb, které je Zákazník povinen hradit na základě uzavřeného smluvního vztahu
s Dodavatelem, tak mohou být i položky dle Ceníku doplňkových služeb.
Pokud Zákazník bude mít za to, že výše určených měsíčních záloh na základě platebního předpisu záloh neodpovídá předpokládané spotřebě, má
právo požádat Dodavatele o změnu výše měsíčních záloh. V této žádosti Zákazník vždy uvede důvod nesprávnosti určení výše měsíčních záloh
a doloží jej příslušnými listinami. Dodavatel následně provede vyhodnocení této žádosti a rozhodne, zda výši měsíčních záloh změní, nebo zda
měsíční zálohy zůstanou v původní výši.
Smlouva na dobu určitou bude po uplynutí doby, na kterou je uzavřena, automaticky prodloužena o 24 měsíců, a to i opakovaně (jedná se o tzv.
prolongaci). Pokud Zákazník nesouhlasí s automatickou prolongací, je povinen uplatnit postup dle článku 10.1.1. VOP věta třetí.
V případě automatické prolongace Smlouvy na dobu určitou, pokud nebude stanoveno jinak, bude cena dodávky komodity po prolongaci Smlouvy
stanovena v režimu ceníku ELEKTŘINA, DIVADELNÍ ENERGIE účinného v době provedení prolongace.
Zákazník se zavazuje dle článku 8.3. VOP od předpokládaného termínu zahájení dodávky po dobu trvání Smlouvy nemít sjednanou Smlouvu
o dodávce či sdružených službách dodávky komodit s jiným dodavatelem.

Přerušení dodávek a sankční ujednání:
Příslušný provozovatel distribuční soustavy je oprávněn na žádost Dodavatele přerušit dodávky elektřiny, a to v případě neoprávněného odběru
elektřiny. Neoprávněným odběrem je zejména odběr elektřiny bez uzavřené Smlouvy, při neplnění platebních povinností nebo bez instalovaného
měřícího zařízení, a další případy, které stanoví příslušná právní úprava.
Dodavatel je oprávněn požádat provozovatele distribuční soustavy, aby Zákazníkovi ukončil/přerušil dodávky zejména v případě, že Zákazník
nebude hradit smluvené platby, kterými jsou zejména zálohy na sdružené služby dodávek elektřiny a na dodávky elektřiny, nebo cena za sdružené
služby dodávky elektřiny nebo dodávku elektřiny vyplývající z výsledků vyhodnocení a zúčtování skutečného odběru (dále společně též jako „dlužné
povinnosti“), a tyto dlužné povinnosti nebudou splněny ani po upozornění.
Po splnění dlužných povinností ze strany Zákazníka je Dodavatel povinen obnovit dodávky elektřiny. Toto neplatí v případě, kdy před splněním
dlužných povinností dojde k ukončení Smlouvy. V případě, že Dodavatel nedodrží povinnost obnovení dodávek elektřiny, má Zákazník právo
požadovat náhradu za nedodržení standardů dodávky elektřiny.
Dodavatel je oprávněn požadovat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s přerušením a obnovou dodávek elektřiny, a dále je Dodavatel oprávněn
požadovat náklady spojené s uplatněním případné pohledávky.
Při oprávněném přerušení nebo ukončení dodávky elektřiny v případech uvedených v této Smlouvě výše, Zákazníkovi nevzniká právo na náhradu
škody a ušlého zisku. Přerušení nebo ukončení dodávky elektřiny z důvodu neoprávněného odběru může být provedeno po jeho zjištění, nebude-li
dohodnuto jinak. Přerušení nebo ukončení dodávky elektřiny Dodavatel oznámí příslušnému provozovateli distribuční soustavy.
Dodavatel je oprávněn Zákazníkovi účtovat poplatek za zaslané upomínky v případě prodlení Zákazníka s plněním jeho povinností, přičemž platí,
že první upomínka nebude zpoplatněna, každá další již ano. Za druhou a každou další upomínku bude Zákazníkovi účtován poplatek ve výši 200 Kč
včetně DPH.

Kolibřík Energie a.s., Vídeňská 995/63, 639 00 Brno, T: 530 300 333, E: info@kolibrik-energie.cz, www.kolibrik-energie.cz
IČO: 27735001, DIČ: CZ27735001, Spisová značka: B 2786 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

2/3

V případě prodlení Zákazníka s povinností platit peněžitý závazek, je Dodavatel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné
částky.
V případě neoprávněného ukončení smlouvy ze strany Zákazníka, resp. ukončení odběru elektřiny ze strany Zákazníka před uplynutím sjednané
doby, je Dodavatel oprávněn účtovat Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši součinu počtu měsíců zbývajících do data ukončení Smlouvy (resp.
dodávek energií) dle sjednané doby trvání Smlouvy a částky 200 Kč.
Vedle povinnosti k úhradě smluvní sankce, úroků z prodlení, poplatků a jiných plateb sankčního charakteru je Dodavatel oprávněn požadovat po
Zákazníkovi také náhradu škody v případě, že porušením povinnosti Zákazníka stanovené Smlouvou, VOP či právním předpisem bude způsobena
škoda.

Závěrečná ustanovení:
Zákazník svým podpisem stvrzuje, že od Dodavatele převzal VOP ze dne 3. 9. 2019.
Zákazník bere na vědomí, že Dodavatel je oprávněn VOP měnit. Změna VOP bude Zákazníkovi oznámena zejména zasláním nových VOP na
kontaktní email/zákaznický účet Zákazníka a zveřejněním nových VOP na internetových stránkách Dodavatele www.kolibrik-energie.cz. V případě
nesouhlasu se změnou VOP je Zákazník oprávněn odstoupit od Smlouvy, a to dle podmínek sjednaných ve VOP. Neodstoupí-li Zákazník od Smlouvy
stanoveným způsobem, pak nové VOP nahrazují původní a stávají se součástí Smlouvy.
V případě, že Zákazník odstoupí od Smlouvy, je povinen zaplatit Dodavateli cenu za odebranou elektřinu dle Smlouvy.
Prokáže-li Zákazník, že mu zaniklo vlastnické nebo užívací právo k nemovité věci nebo prostorům, v nichž se nachází odběrné místo, do kterého
se uskutečňují dodávky elektřiny dle této Smlouvy, aniž mu současně svědčí jiné právo umožňující odběrné místo užívat, je Zákazník oprávněn
ve lhůtě 30 dnů ode dne prokázání ukončení takového práva bez postihu vypovědět tuto Smlouvu. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet
prvním dnem měsíce následujícího po doručení oznámení výpovědi Smlouvy Dodavateli.
Podpisem této Smlouvy Zákazník potvrzuje, že mu Dodavatel před podpisem Smlouvy sdělil veškeré potřebné informace týkající se smluvního
vztahu tak, aby jeho podpis vyjadřoval informovaný projev jeho vůle. Zákazník v postavení spotřebitele potvrzuje, že mu v dostatečném předstihu
před uzavřením Smlouvy byly předány předsmluvní informace ve smyslu § 1811 a 1820 občanského zákoníku, včetně vzorového formuláře pro
odstoupení od smlouvy, s těmito se seznámil, porozuměl jim a souhlasí s nimi. Současně Zákazník potvrzuje, že se před podpisem této Smlouvy
seznámil na stránkách www.kolibrik-energie.cz/dokumenty se všemi okolnostmi souvisejícími se zpracováním osobních údajů. Zákazník
v postavení spotřebitele souhlasí s tím, že je Dodavatel oprávněn začít s plněním dle této Smlouvy ještě před uplynutím zákonné 14denní lhůty
pro odstoupení od Smlouvy.
Tato Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Ostatní podmínky dodávky dle této Smlouvy se řídí VOP. Zákazník podpisem stvrzuje, že se seznámil se zněním této Smlouvy, ceníků, Ceníku
doplňkových služeb, VOP a reklamačním řádem, které tvoří přílohu Smlouvy.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

ZÁKAZNÍK/ZA ZÁKAZNÍKA:

ZA DODAVATELE:

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:
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