Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny společnosti Erianta Energy, a.s. s účinností od 01.05.2022
I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.

Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny
jsou součástí Smlouvy o sdružených službách dodávky
elektřiny (dále též jen „Smlouva“) a upravují ve smyslu dle
ust. § 1751 zák. č. 89/ 2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále též jen „OZ“), vztahy mezi
společností Erianta Energy, a.s., se sídlem Střední 4, 602
00 Brno, IČ 27731821, jako lokálním provozovatelem
distribuční soustavy (dále jen „provozovatel LDS“) a
odběratelem vzniklé při poskytnutí dodávky a distribuce
elektřiny.

2.

Provozovatel LDS si vyhrazuje, v souladu s § 1752 OZ,
právo
tyto
obchodní
podmínky
jednostranně
v přiměřeném rozsahu změnit. O tom provozovatel LDS
odběratele vyrozumí alespoň 30 dnů předem.

3.

Provozovatel LDS vyrozumí odběratele o změně
odesláním návrhu nového znění obchodních podmínek na
poštovní, nebo emailovou adresu odběratele, popřípadě
odběratele na změnu písemně upozorní a odkáže jej na
znění
obchodních
podmínek
zveřejněných
na
internetových stránkách provozovatele LDS. Změna
obchodních podmínek nabývá účinnosti dnem, který
v nich provozovatel LDS určí. Odběratel však není novým
zněním obchodních podmínek vázán dříve než po
uplynutí 30 dnů ode dne, kdy mu bylo odesláno
vyrozumění.

4.

5.

Odběratel se zavazuje se zněním nových obchodních
podmínek
seznámit.
Marným
uplynutím
lhůty
k odstoupení projevuje odběratel svůj souhlas s novým
zněním obchodních podmínek. Nabytím účinnosti se
ujednání nového znění smluvních podmínek stávají
součástí Smlouvy mezi provozovatelem LDS a
odběratelem. V případě, že odběratel nebude s novým
zněním obchodních podmínek souhlasit, má právo od
Smlouvy, za podmínek v čl. VI. odst. 6 těchto obchodních
podmínek, odstoupit.

III. PRÁVA A POVINNOSTI ODBĚRATELE
1.

Odběratel se zavazuje zaplatit provozovateli LDS řádně a
včas cenu za poskytnuté služby, jakož i další smluvní či
zákonná plnění, předcházet škodám a poskytovat
provozovateli LDS při plnění podle Smlouvy potřebnou
součinnost.

2.

Odběratel si může zvolit libovolný produkt, pokud splňuje
podmínky pro jeho přiznání. O změnu produktu u téhož
odběratele v témže odběrném místě lze požádat nejdříve
po uplynutí 12 měsíců od posledního přiznání produktu
nebo jeho poslední změny, pokud se poskytovatel LDS
s odběratelem nedohodnou jinak. Změna produktu u
odběratele se provede nejpozději do 3 měsíců od podání
žádosti o změnu produktu.

3.

Odběratel
se
zavazuje
nepřekročit
sjednanou
rezervovanou kapacitu a dodržovat podmínky stanovené
ve Vyjádření k žádosti o připojení, pokud bylo
provozovatelem LDS vydáno.

4.

Odběratel, jehož odběrné zařízení je připojeno na hladinu
vn nebo vvn, sjednává výši roční, příp. měsíční
rezervované kapacity pro odběrné místo v plánu odběru
elektrické energie. V průběhu trvání Smlouvy je možné
sjednávat nebo upřesňovat rezervovanou měsíční
kapacitu nejpozději 7. kalendářní den před počátkem
měsíce, na který se nová hodnota rezervované kapacity
sjednává, a to formou aktualizovaného plánu odběru
elektrické energie nebo formou odběrového diagramu.

5.

Výkon, množství a časový průběh odběru elektřiny, a to i
pro stavy nouze, sjednává odběratel pro odběrné místo
nebo pro každé odběrné místo ve sdruženém odběrném
místě („SOM“) písemně s provozovatelem LDS do 30.
listopadu běžného roku formou plánu odběru elektrické
energie na následující rok s rozpisem do jednotlivých
měsíců, který je nedílnou součástí Smlouvy o sdružených
službách dodávky elektřiny. Případné změny plánu
odběru elektrické energie se provádějí formou
aktualizovaného plánu odběru elektrické energie nebo
formou sjednaného odběrového diagramu.

6.

V případě, že odběratel s provozovatelem LDS sjednává
odběrový diagram, je tento odběrový diagram sjednán
vždy před začátkem smluvního období.

7.

Smluvní strany se zavazují postupovat v případě
hrozícího
nebo
stávajícího
stavu
nouze
v elektroenergetice dle příslušného právního předpisu.

Závazkový vztah mezi provozovatelem LDS a odběratelem
se v neupravených vztazích řídí zákonem č. 89/ 2012 Sb.,
občanským zákoníkem, v platném znění, a zákonem č.
458/2000 Sb., energetickým zákonem, v platném znění
(dále též jen „EZ“), a souvisejícími právními předpisy.

II. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE LDS

1.

platných právních předpisů ČR, českých norem a pravidel
provozování distribuční soustavy.

Provozovatel LDS se zavazuje dodat odběrateli elektřinu
v požadovaném množství a čase do sjednaného
odběrného místa, pokud tomu nebrání okolnosti vyvolané
provozovatelem distribuční soustavy.

2.

Odběratel je zavázán odebrat elektřinu z lokální
distribuční soustavy dle zvláštního právního předpisu,
tzn., že nese odpovědnost za odchylky.

8.

Odběratel je povinen sledovat informace o vyhlášení
omezujících regulačních opatření podle platné legislativy
pro podnikání v energetických odvětvích.

3.

Provozovatel LDS se zavazuje zajistit distribuci elektřiny a
rezervovanou kapacitu sjednanou ve Smlouvě o
sdružených službách dodávky elektřiny. Provozovatel LDS
se zavazuje zajistit systémové služby sloužící k zajištění
kvality elektřiny odebírané z distribuční soustavy.

9.

4.

Provozovatel LDS se zavazuje zajistit stupeň kvality a
spolehlivosti dodávky elektrické energie sjednaný ve
Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny dle

Odběratel, u kterého je odběr elektřiny měřen na
sekundární straně transformátoru, ověří kompenzační
zařízení transformátoru a výsledky měření sdělí
provozovateli LDS v těchto případech:
• jedná-li se o nové odběrné místo,
• při výměně transformátoru,
• na vyžádání provozovatele LDS.
Pokud tak neučiní, považuje se transformátor za
nevykompenzovaný.
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IV. MĚŘENÍ ELEKTŘINY A PROVÁDĚNÍ ODEČTŮ
1.

2.

3.

4.

Měření dodávek elektřiny zajišťuje provozovatel LDS
vlastním měřícím zařízením. Provozovatel LDS zajišťuje
na svůj náklad udržování a pravidelné ověřování
správnosti měření mimo měřících transformátorů. Měření
pro účely Smlouvy, jakož i předávání výsledků měření, je
provozovatel
LDS
povinen
provádět
v souladu
s ustanovením příslušných právních předpisů a podle
PPLDS.
Způsob měření, typ a umístění měřícího zařízení a
převody měřících transformátorů určí provozovatel LDS
v závislosti na velikosti rezervovaného příkonu a
charakteru odběru elektřiny v OPM.
Zákazník zajistí úpravu OPM pro instalaci měřícího
zařízení v souladu s podmínkami obsaženými v PPLDS a
ve smlouvě o připojení. Měřící transformátory, spojovací
vedení, měřící skříně včetně jejich vybavení a
komunikační linka jsou součástí OPM a zákazník nebo
výrobce uhradí veškeré náklady na jejich pořízení a
instalaci, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.
Při změně rezervovaného příkonu je provozovatel LDS
oprávněn požadovat změnu parametrů měřícího zařízení
v OPM na hodnotu odpovídající rezervovanému příkonu.
Výrobci a zákazníci jsou povinni umožnit provozovateli
LDS přístup k měřícímu zařízení a neměřeným částem
odběrného elektrického zařízení za účelem provedení
kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřícího
zařízení.

5.

Množství elektrické energie se vyjadřuje číselně v kWh a
elektrický výkon v kW.

6.

Výrobci a zákazníci jsou povinni závady na měřících
zařízeních, včetně porušení zajištění proti neoprávněné
manipulaci, které zjistí, neprodleně oznámit provozovateli
LDS. Jakýkoliv zásah do měřícího zařízení provozovatele
LDS se zakazuje.

7.

Výrobci, zákazníci a obchodníci s elektřinou mohou se
souhlasem provozovatele LDS pro vlastní potřebu a na
svůj náklad osadit vlastní kontrolní měřící zařízení. Toto
měřící zařízení musí být umístěno v měřené části
odběrného zařízení a musí být zřetelně označeno.

8.

Pravidelné odečty měřícího zařízení pro účely
vyhodnocení a vyúčtování dodávek a odběru elektřiny
provádí provozovatel LDS v termínech dle Smlouvy. U
odběrných míst s měřením typu B je základní interval pro
odečet 1 měsíc. U odběrných míst s měřením typu C je
odečet měřícího zařízení proveden minimálně jednou za
kalendářní rok.

V. CENY, ZPŮSOB A MÍSTO ÚHRADY PLATBY
1.

2.

Cena dodané elektřiny se účtuje podle sjednaného
produktu, který je uveden ve Smlouvě o sdružených
službách dodávky elektřiny ve výši stanovené ceníkem
dodávky elektřiny provozovatele LDS – Ceník distribuce
pro konečné zákazníky (dále jen „ceník“) platným v době
odběru elektřiny, pokud není sjednána individuální cena.
Smluvní strany se dohodly, že provozovatel LDS má právo
ceník změnit. Změna ceníku je oznamována zasláním
poštou, nebo elektronickou poštou, nebo jiným
dohodnutým způsobem a oznamuje se minimálně 30 dnů
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před začátkem účinnosti. V případě, že odběratel nebude
s novým ceníkem provozovatele LDS souhlasit, má právo
od Smlouvy, za podmínek v čl. VI. odst. 6 těchto
obchodních podmínek, odstoupit.
3.

Ceny za distribuci elektřiny, systémové služby a ostatní
související služby jsou ve výši a rozsahu dle platného
cenového rozhodnutí ERÚ. K účtovaným částkám se
připočítává DPH dle platného právního předpisu.
Sdružené služby dodávky elektřiny se účtují měsíčními
fakturami za období, které je vymezeno kalendářním
měsícem.

4.

Nedohodnou-li se strany jinak, je odběratel povinen
uhradit provozovateli LDS stálou zálohu na sdružené
služby dodávky elektřiny („stálá záloha“) ve výši
předpokládané měsíční fakturované částky bez DPH,
zvýšené o příslušnou DPH, k zajištění smluvních závazků.
Stálá záloha bude určena pevnou částkou uvedenou ve
Smlouvě.

5.

Stálou zálohu je odběratel oprávněn i jednostranně
navýšit v případě vyššího než předpokládaného
průměrného měsíčního odběru, nebo je-li důvodná obava,
že stálá záloha nebude dostačující k zajištění všech
smluvních závazků odběratele vůči provozovateli LDS.
Odběratel je povinen stálou zálohu doplnit do nové výše
do 14 dnů od výzvy odběratele LDS.

6.

Provozovatel LDS je oprávněn použít zálohu k úhradě
svých splatných pohledávek vůči odběrateli a o této
skutečnosti odběratele bezodkladně informovat. Použijeli poskytovatel LDS zálohu k úhradě pohledávek, je
odběratel povinen doplnit zálohu do původní výše, a to do
čtrnácti dnů.

7.

Pokud se odběratel po dobu 18 měsíců od uzavření této
smlouvy nedostane do prodlení s placením svých
smluvních závazků vůči provozovateli LDS, provozovatel
LDS mu po uplynutí této doby zálohu vrátí.

8.

Smluvní strany se také mohou ve Smlouvě dohodnout, že
odběratel bude, namísto stálé zálohy, platit za sdružené
služby dodávky elektřiny měsíční zálohy ve výši
předpokládané fakturované částky bez DPH, zvýšené o
příslušnou DPH (dále jen „měsíční zálohy“), dle způsobu
dohodnutého ve Smlouvě o sdružených službách dodávky
elektřiny.

9.

O výši měsíční zálohy za sdružené služby dodávky
elektřiny na následující měsíc je odběratel informován na
každé měsíční faktuře nebo jiným dohodnutým
způsobem.

10. Zaplacené měsíční zálohy budou odečteny v měsíčním
vyúčtování. Rozdíl mezi zálohou a celkovou vyúčtovanou
částkou je vyrovnán na základě vystavené faktury s tím,
že doplatek hradí odběratel v termínu splatnosti tak, aby
byl v den splatnosti připsán na účet provozovatele LDS.
Případné přeplatky vrátí provozovatel LDS odběrateli
bezhotovostním převodem v termínu splatnosti faktur.
11. Faktury za sdružené služby dodávky elektřiny jsou
splatné 14 dnů od data jejich vystavení. Zaplacením se
rozumí připsání celé fakturované částky na účet
provozovatele LDS. Neobdrží-li odběratel fakturu
v obvyklém termínu, je povinen si ji bez zbytečného
odkladu od provozovatele LDS vyžádat.
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12. Při prodlení s úhradou sjednaných plateb je provozovatel
LDS oprávněn účtovat odběrateli smluvní úrok z prodlení
ve výši 0,1% z dlužné částky denně, pokud se smluvní
strany ve Smlouvě o sdružených službách dodávky
elektřiny nedohodnou jinak. Termín splatnosti úroku
z prodlení je 14 dnů od vystavení jeho vyúčtování.
13. Všechny platby se provádí bezhotovostně buď inkasem
z bankovního účtu odběratele, nebo příkazem k úhradě ve
prospěch provozovatele LDS na číslo účtu uvedené na
měsíční faktuře. V případě, že faktura nebude obsahovat
číslo účtu, je odběratel povinen provést platbu ve
prospěch čísla účtu provozovatele LDS uvedeného ve
Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny.

2.

Obchodník s elektřinou má právo požádat v termínech dle
příslušného právního předpisu o přerušení dodávky
elektřiny do OPM ZÁKAZNÍKA v případech, kdy se
ZÁKAZNÍK dopustí neoprávněného odběru podle
příslušného zákona. Distribuce elektřiny do OPM
ZÁKAZNÍKA bude v těchto případech obnovena na
základě žádosti obchodníka s elektřinou. Pro podání
žádosti o přerušení/obnovení dodávky elektřiny použije
obchodník s elektřinou příslušný formulář Provozovatele
LDS.

3.

V případě přerušení/obnovení dodávky elektřiny na
žádost obchodníka s elektřinou je obchodník s elektřinou
povinen uhradit Provozovateli LDS náklady spojené
s přerušením a obnovením dodávky. Výše nákladů je
stanoveny platným Ceníkem společnosti Erianta Energy,
a.s.,
uvedeným
na
webových
stránkách
www.eriantaenergy.cz.

14. V bankovním styku budou používány variabilní symboly
uvedené na příslušné faktuře. Konstantní symboly budou
používány podle platných bankovních pravidel.
15. Pokud odběratel poukáže platbu pod nesprávným
variabilním nebo konstantním symbolem nebo ji poukáže
na jiný bankovní účet provozovatele LDS, než je uvedeno
na faktuře, je provozovatel LDS oprávněn mu platbu vrátit
jako neidentifikovatelnou a účtovat mu úrok z prodlení za
opožděné placení od data splatnosti až do obdržení
správně poukázané platby. Odběratel je v prodlení také
tehdy, neobdrží-li fakturu za odebrané služby v obvyklém
termínu a neupozorní-li na tuto skutečnost provozovatele
LDS bez zbytečného odkladu.
16. Na platby za sdružené služby dodávky elektřiny do více
odběrných míst jednoho odběratele, který má stejné
bankovní spojení a způsob úhrady plateb, může vyhotovit
provozovatel LDS po dohodě s odběratelem sloučenou
fakturu.
17. Adresa pro zasílání daňových dokladů je sjednána ve
Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny.
Případné změny je odběratel povinen bez zbytečného
odkladu písemně oznámit, přičemž změna je platná až po
písemném potvrzení ze strany provozovatele LDS.
18. Místem plnění pro peněžité závazky odběratele je ve
smyslu § 1957 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, banka, u níž má
provozovatel LDS zřízený účet, jehož číslo je uvedeno ve
Smlouvě nebo na faktuře.
19. Případné nesrovnalosti ve vyúčtování je odběratel
povinen
reklamovat
bez
zbytečného
odkladu.
Nedohodnou-li se strany jinak, podání reklamace nemá
vliv na povinnost odběratele uhradit fakturu ve lhůtě
splatnosti.
Reklamace musí být písemná, určitá a
srozumitelná, jinak k ní provozovatel LDS není povinen
přihlížet. K řádné reklamaci se provozovatel vyjádří
písemně do 14 dnů od jejího obdržení. Bude-li reklamace
oprávněná, případné rozdíly v platbách budou zúčtovány
v nejbližší faktuře.

VII. NEOPRÁVNĚNÝ ODBĚR A NEOPRÁVNĚNÁ DISTRIBUCE
1.
2.

VIII. UKONČENÍ A ZÁNIK SMLOUVY, SANKCE
1.

Provozovatel LDS má právo omezit nebo přerušit
v nezbytném rozsahu dodávky elektřiny v OPM
v případech stanovených Zákonem. Omezením nebo
přerušením dodávek elektřiny v těchto případech
NEVZNIKÁ ZÁKAZNÍKOVI, ani jinému účastníkovi trhu
s elektřinou, právo na náhradu škody a ušlého zisku.
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Není-li ve Smlouvě mezi provozovatelem LDS a
odběratelem uvedeno, že je uzavřena na dobu určitou,
platí, že je uzavřena na dobu neurčitou.

2. Je-li Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny
uzavřena na dobu určitou, dochází k jejímu ukončení
uplynutím doby, na kterou byla sjednána.
3.

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny může
být dále ukončena písemnou dohodou smluvních stran ke
dni, který strany určí.

4.

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny může
být ukončena písemnou výpovědí ze strany odběratele,
odeslanou doporučeně na adresu sídla provozovatele LDS.
Výpovědní lhůta činí dva měsíce a počíná běžet od
prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla
výpověď doručena provozovateli LDS.

5.

V případě podstatného porušení Smlouvy ze strany
provozovatele LDS, je odběratel oprávněn od Smlouvy
odstoupit. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany
provozovatele LDS se považuje zejména:
•
•
•
•

VI. OMEZENÍ A PŘERUŠENÍ DODÁVEK
1.

Neoprávněný odběr a neoprávněná distribuce jsou
definovány Zákonem.
Způsob stanovení náhrady škody při neoprávněném
odběru a při neoprávněné distribuci stanoví příslušný
právní předpis.

6.

bezdůvodné ukončení dodávek elektřiny,
přerušení dodávek elektřiny na dobu delší než 14 dnů,
prodlení s plněním jiných smluvních povinností
provozovatele LDS vůči odběrateli po dobu delší než
14 dnů,
jiný důvod uvedený ve Smlouvě nebo vyplývající ze
zákona.

Odběratel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy
v případě nesouhlasu s novým zněním obchodních
podmínek nebo se změnou ceníku provozovatele LDS.
Z tohoto důvodu může odběratel odstoupit od Smlouvy
nejpozději do 20 dnů ode dne oznámení návrhu změny
obchodních podmínek, nebo změny ceníku provozovatele
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elektřiny odběratelem i po ukončení Smlouvy, zavazuje se
odběratel toto plnění dle aktuálního ceníku uhradit.

LDS. O tomto právu provozovatel LDS odběratele spolu
s oznámením změn poučí.
7.

Je-li odběratel spotřebitelem, má právo odstoupit od
Smlouvy též bez udání důvodu, podle § 1811 až 1840 zák.
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a
to do 14 dnů od zahájení dodávek elektřiny. Formulář pro
odstoupení od Smlouvy zpřístupní provozovatel LDS ve
svém sídle, popřípadě též na svých internetových
stránkách.

8.

Účinky odstoupení nastávají doručením písemného
odstoupení od Smlouvy odběratele provozovateli LDS.

9.

Provozovatel LDS je oprávněn odstoupit od Smlouvy v
případě podstatného porušení Smlouvy ze strany
odběratele, zejména v případě, že:
•
•
•

odběratel je v prodlení s úhradou za sdružené
služby dodávky elektřiny, nebo jiných závazků
vyplývajících ze Smlouvy, déle než 21 dnů,
bude zjištěn v odběrném místě neoprávněný odběr
elektřiny dle zvláštního předpisu, nebo
porušením právní povinnosti odběratele vznikne
provozovateli LDS újma.

10. Účinky odstoupení nastanou dnem, který provozovatel
LDS v písemném odstoupení určí, jinak dnem doručení
odběrateli.

VII. PŘEDCHÁZENÍ ŠKODÁM
1.

Smluvní strany se zavazují navzájem se informovat o
všech skutečnostech, kterých jsou si vědomi, jež by mohly
vést ke škodám, a usilovat o odvrácení hrozících škod.

2.

Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné
nebo úplné neplnění povinností daných Smlouvou o
sdružených službách dodávky elektřiny, a to v případech,
kdy toto neplnění bylo výsledkem okolností vylučujících
odpovědnost ve smyslu § 1957 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění, nebo za podmínek
vyplývajících ze zák. č. 458/2000 Sb., energetického
zákona, v platném znění.

3.

Provozovatel LDS může vydat
výjimečných a nouzových stavů.

13. V případě, že dojde k přerušení dodávek elektřiny dle
předchozích odstavců 11. a 12., není provozovatel LDS
povinen
obnovit
odběrateli
dodávky
elektřiny
v odběrných místech dříve, než budou v plné výši
uhrazeny veškeré závazky odběratele po splatnosti,
včetně nákladů spojených s přerušením a obnovením
dodávek elektřiny, jejichž paušální výši stanoví ceník
provozovatele LDS, a náhrada případné související újmy.
14. Je-li odběratel spotřebitelem, má právo odstoupit od
Smlouvy též bez udání důvodu, v souladu s § 1811 až
1840 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění, a to do 14 dnů od zahájení dodávek elektřiny.
Formulář pro odstoupení od Smlouvy zpřístupní
provozovatel LDS ve svém sídle, případně též na svých
internetových stránkách.
15. Odběratel se zavazuje poskytnout provozovateli LDS
součinnost k provedení úkonů v souvislosti s ukončením
odběru. Provozovatel LDS se zavazuje postupovat bez
zbytečného odkladu. V případě, že dojde k odběru
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k řešení

VIII. USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
1.

Právní vztahy smluvních stran se řídí českým právem.

2.

Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a
utajovat před třetími osobami důvěrné informace. Žádná
ze smluvních stran bez písemného souhlasu druhé
smluvní strany neposkytne informace o obsahu této
Smlouvy, s výjimkou veřejně publikovaných informací, a
to ani v dílčím rozsahu třetí straně, s výjimkou osob
ovládajících a osob ovládaných stejnou ovládající osobou.
Stejným způsobem budou strany chránit důvěrné
informace a skutečnosti tvořící obchodní tajemství třetí
osoby, které byly touto třetí stranou některé ze smluvních
stran poskytnuty se svolením jejich dalšího užití. Závazek
ochrany utajení trvá po celou dobu trvání skutečností
tvořících obchodní tajemství nebo trvání zájmu chránění
důvěrných informací.

3.

Uzavřením Smlouvy o sdružených službách dodávky
elektřiny se ruší všechny smluvní vztahy, související
s dodávkou elektřiny ve stejných odběrných místech,
uzavřené mezi stejnými smluvními stranami nebo jejich
právními předchůdci.

4.

Odběratel souhlasí s tím, aby provozovatel LDS
zpracovával a uchovával osobní údaje odběratele pro
účely plnění Smlouvy, z ní vyplývajících závazků a
případných souvisejících informačních akcí provozovatele
LDS. Provozovatel se zavazuje s osobními údaji odběratele
nakládat jen v potřebném rozsahu a v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném
znění.

5.

Pro všechna doručování, není-li výslovně uvedeno, nebo
dohodnuto jinak, se sjednává, že se písemnosti posílají
formou emailu na elektronickou adresu uvedenou ve
Smlouvě, nebo poštou ve formě obyčejného, nebo
doporučeného dopisu na adresu sídla (u spotřebitelů
bydliště), popřípadě korespondenční adresu, uvedenou ve
Smlouvě (nebo později prokazatelně sdělenou), přičemž
je na volbě odesílatele, kterou z těchto adres využije, to
platí i v případě, že smluvní strana sdělí více takových
adres. Obě smluvní strany jsou za tím účelem povinny
oznámit druhé straně veškeré změny v doručovacích

11. Provozovatel LDS je dále oprávněn, aniž by tím došlo
k ukončení Smlouvy, přerušit dodávku elektřiny
v odběrných místech, pro která je určena Smlouva o
sdružených službách dodávky elektřiny a která jsou
zahrnuta ve sloučené faktuře za předpokladu, že
odběratel neuhradil fakturu, zálohu za sdružené služby
dodávky elektřiny, nebo jiné smluvní plnění více než 12
dnů po její splatnosti a byl na tuto možnost
provozovatelem LDS alespoň tři dny předem upozorněn.
Provozovatel LDS upozorní odběratele na možnost
přerušení dodávek elektřiny kdykoliv po splatnosti a
postačí k němu emailová forma.
12. Provozovatel je oprávněn odběrateli, ve smyslu § 25 EZ,
přerušit dodávky elektřiny také v případě, že bude v jeho
odběrném místě zjištěn neoprávněný odběr elektřiny,
v takovém případě bude postupovat podle zvláštního
právního předpisu.

manuál
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údajích. Změna je závazná po potvrzení druhou smluvní
stranou.
6.

Obě smluvní strany se výslovně zavazují k pravidelnému
vybírání pošty. Smluvní strany nesou plnou odpovědnost
za porušení této povinnosti. Zásilka se proto považuje za
doručenou třetím pracovním dnem po odeslání na
elektronickou adresu, nebo pátým pracovním dnem po
odeslání doporučené zásilky na fyzickou adresu,
nevyplývá-li z okolností, že k doručení došlo již dříve.

7.

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny může
být dále měněna a doplňována písemnými dodatky
podepsanými k tomu oprávněnými zástupci smluvních
stran. K návrhu dodatku jsou strany povinny vyjádřit se
do 30 dnů od jeho obdržení. Po tutéž dobu je návrhem
dodatku vázána strana, která jej odeslala.

8.

Ke dni ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky
elektřiny zanikají veškerá práva a povinnosti smluvních
stran z této Smlouvy vyplývající, s výjimkou těch závazků
obsažených v jejich ustanoveních, z jejichž povahy
vyplývá, že mají trvat i nadále.

9.

V případě rozporu ustanovení uvedených ve Smlouvě o
sdružených službách dodávky elektřiny s ustanoveními
obsaženými v těchto obchodních podmínkách mají
přednost ustanovení uvedená ve Smlouvě o sdružených
službách dodávky elektřiny.

10. V případech, kdy je odběratelem podnikatel, se obě
smluvní strany dohodly, ve smyslu ustanovení § 89a zák.
č. 99/ 1963 Sb., občanského soudního řádu, že v případě
řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným
soudem Městský soud v Brně, popř. Krajský soud v Brně.
11. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem svého
vydání 01.03.2022 a účinnosti ode dne 01.05.2022. Vůči
odběratelům, kteří uzavřou Smlouvu s provozovatelem
LDS po dni platnosti těchto obchodních podmínek jsou
tyto obchodní podmínky platné a účinné ode dne uzavření
Smlouvy.

V Brně dne 1. března 2022

Ing. Tomáš Partl, předseda představenstva
Pavel Richter, místopředseda představenstva
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