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Kategorie: Číslo Smlouvy dodavatele: 

Produktová řada: Varianta: 

Dodavatel 

EP ENERGY TRADING, a.s. se sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 110 02, zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 10233 
IČO: 27386643, DIČ: CZ27386643, www.epet.cz, info@epet.cz, zákaznická linka 255 707 099 

 Zákazník 

Název 

IČO DIČ C Z 

Adresa sídla: 

Ulice Č.p. Č.o. Obec PSČ 

Korespondenční adresa: ☐  Stejná jako adresa sídla ☐  Jiná – vyplňte níže 

Ulice Č.p. Č.o. Obec PSČ 

Zastoupený/á: 

Funkce 

Kontaktní osoba: 

Telefon E-mail

 Předmět Smlouvy 

Předmětem Smlouvy je závazek Dodavatele dodávat Zákazníkovi elektřinu a zajistit na vlastní jméno a účet Distribuční služby do odběrného místa Zákazníka (dále jen „OM“) 
a závazek Zákazníka uhradit Dodavateli řádně a včas cenu za dodávku elektřiny a zajištění Distribučních služeb ve výši dle standardního/inceníku Dodavatele určeného 
sjednanou produktovou řadou a variantou v záhlaví této Smlouvy (dále jen „Ceník“) a ceny vybraných služeb dle Ceníku vybraných služeb, včetně souvisejících poplatků a 
daní. Podmínky dodávky elektřiny a zajištění Distribučních služeb a další vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran jsou upraveny ve Smlouvě, v Obchodních podmínkách 
dodávky elektřiny/plynu – Maloodběr č.1/2019 (dále „OP“), v Ceníku a v Ceníku vybraných služeb, které jsou nedílnou součástí Smlouvy.

Specifikace odběrného místa, distribuční sazba a obchodní produkt dodávky elektřiny 

Specifikace OM, distribuční sazba na dodávky elektřiny jsou vymezeny v Příloze č. 1 této Smlouvy. Zákazník má v OM typ měření C, není-li ve smlouvě o připojení uzavřené 
mezi Zákazníkem a PDS stanoveno jinak, pak platí typ měření uvedený ve smlouvě o připojení. Obchodní produkt dodávky elektřiny je stanoven v Ceníku dle odpovídající
distribuční sazby. Opatření pro stavy nouze jsou vymezeny v příloze č. 2 této smlouvy.
Zahájení dodávky a doba trvání Smlouvy 

Platební podmínky  

Způsob úhrady plateb a přeplatků Bankovní účet Zákazníka Způsob odesílání faktur a předpisů záloh 

Faktury ☐  platební příkaz     ☐  inkaso číslo účtu ☐  elektronicky na e-mail zákazníka 

Zálohy ☐  platební příkaz     ☐  inkaso kód banky ☐  v papírové podobě běžnou poštou 

Způsob ukončení smluvního vztahu Zákazníka se stávajícím dodavatelem 

Dosavadní dodavatel elektřiny 

☐  Zákazník ukončuje smlouvu se stávajícím dodavatelem sám k datu 

☐  Zákazník uděluje plnou moc Dodavateli k ukončení smlouvy s jeho stávajícím dodavatelem elektřiny. 

Smlouva se stávajícím dodavatelem je uzavřena na dobu: ☐  určitou do ☐  určitou bez automatického prodloužení do ☐  neurčitou 

Výpovědní lhůta u smlouvy se stávajícím dodavatelem: ☐  1 měsíc 

Závěrečná ustanovení 

Poruší-li Zákazník smluvní povinnost (i) nemít pro OM uzavřen jakýkoliv smluvní vztah s jiným dodavatelem, jehož předmětem je dodávka elektřiny do OM Zákazníka v 
období, které se byť částečně shoduje se Smluvním obdobím dle Smlouvy a čl.3 odst. 3.1. OP, či (ii) povinnost poskytnout součinnost dle čl. 7. OP, je Zákazník povinen 
neprodleně uhradit Dodavateli za každé OM Zákazníka, ve vztahu, ke kterému došlo k porušení povinnosti Zákazníka, smluvní pokutu ve výši součinu předpokládané roční 
spotřeby elektřiny Zákazníka v MWh v tomto OM a částky 300,- Kč, nejméně však ve výši 10.000,- Kč. Je-li Zákazník v prodlení s placením jakékoliv dlužné částky na základě 
Smlouvy, je povinen uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení a smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každou písemnou, 
emailovou či SMS upomínku dluhu, u něhož trvá prodlení více než 3 pracovní dny.
Zákazník svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s tím, že Smlouva obsahuje doložku, která odkazuje na OP, Ceník a Ceník vybraných služeb, které jsou mimo text 
Smlouvy a upravují další práva a povinnosti Smluvních stran při dodávce elektřiny, tyto dokumenty převzal, porozuměl jim a bez výhrad je akceptuje. Dále Zákazník podpisem 
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. Zákazník prohlašuje, že je oprávněn závazek pro příslušné OM uzavřít, veškeré jím uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a je si 
vědom případných následků uvedení nepravdivých údajů. Je-li Zákazník povinným subjektem dle § 2 odst. 1 z. č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „ZRS“), uzavírají 
Smluvní strany samostatnou dohodu o způsobu zveřejnění Smlouvy v registru smluv, kdy Zákazník se zavazuje v souladu a za podmínek ZRS zveřejnit Smlouvu, její změnu či 
ukončení, v registru smluv v zákonem stanovené lhůtě, vždy však nejméně 7 dnů před sjednaným datem zahájení dodávky (v případě uveřejnění Smlouvy), a provést dle ZRS 
i případné opravy. Smlouva pak nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
Za Dodavatele Za Zákazníka 

Datum a místo: 

Jméno a příjmení:
Funkce: 

Jméno a příjmení:
Funkce: 

Podpis a razítko

Podpis a razítko 

Způsob zahájení: 

ID: ROP: 

 3 měsíce ☐  jiná☐

Obchodní jméno

F u n k ce Jméno a příjmení 

Jméno a příjmení 

OP CRM: 

v

Podpis a razítko 

Ing. Žaneta Müllerová,  

Vedoucí prodeje a péče, Maloodběr 

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy Zákazníkem. Požadované datum zahájení dodávky elektřiny je uvedeno zvlášť pro každé OM v Příloze č. 1. této 
Smlouvy. 

Smlouva se sjednává na dobu určitou do:   ☐    31.12.2022,   ☐    3131.12.2023, ☐    31.12.2024, s automatickým prodloužením doby trvání Smlouvy dle čl. 6 odst. 6.3. OP.
V automaticky prodlouženém období bude Dodavatel dodávat  Zákazníkovi elektřinu za cenu dle standardního ceníku produktové řady KLASIK, varianty Optimum aktuálně 
platného v tomto období dodávky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
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Příloha č. 1: Odběrná místa Zákazníka 

EAN Adresa odběrného místa
(Ulice, č.p., obec, PSČ)
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Příloha č. 2: Opatření pro stavy nouze 

Zákazník s hodnotou jističe před elektroměrem 200 A a vyšší prohlašuje v souladu s příslušnými právními předpisy, že se na něj vztahuje zařazení do regulačních stupňů: 

Zařazení do reg. stupňů 

OM EAN RS č. 4 [%] RS č. 6 [%] 
RS č. 7 bezpečnostní 

minimum [kW] 

RS č. 7 snížení do doby 

[hod] 

1. 

2. 

Kontaktní osoby pro regulační stupně 

Jméno, Příjmení Telefon E-mail

Bezpečnostním minimem se rozumí nejnižší hodnota odebíraného výkonu, která je po ukončení výroby nezbytně nutná pro zajištění bezpečnosti technologie odběrného 

zařízení, vlivu na okolní prostředí a obsluhujících pracovníků. V případě, že hodnota bezpečnostního minima není vyplněna, rovná se hodnota bezpečnostního minima nule 

(0), tudíž je možné přerušit dodávku elektřiny do 1 hodiny od vyhlášení předcházení stavu nouze nebo stavu nouze a přejít na nulový odběr. 
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