
  
  

Smlouva o sdružených službách dodávky plynu 

DODAVATEL: 

Dobrá Energie s.r.o., Klimentská 1216/46, Praha, PSČ 110 00 | IČO: 24240834 | DIČ: CZ24240834 | 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 196464 
Zastoupená: Romanem Šmídem, Vedoucím prodeje, Číslo licence pro obchod s plynem: 241326969 

Číslo smlouvy: 

Infolinka: +420 226 284 283 
email: info@dobra-energie.eu 

ZÁKAZNÍK: 

Titul (před): Jméno: Příjmení: Titul (za): Datum narození: 

ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ: 

Ulice: 

Obec: PSČ: 

KONTAKTNÍ INFORMACE: 

Kontaktní osoba (jméno a příjmení / obchodní firma / název): 

Datová 
schránka: 

Tel. číslo: E-mail: 

PŘEDMĚT SMLOUVY: 
Předmětem Smlouvy je závazek Dodavatele dodávat Zákazníkovi do jeho Odběrného místa plyn a zajistit mu na vlastní jméno a na vlastní účet Distribuční služby a Zákazník se zavazuje dodaný plyn 
odebrat a zaplatit Dodavateli řádně a včas cenu za dodaný plyn dle níže specifikovaného Ceníku, cenu za Distribuční služby a ceny vybraných služeb dle Ceníku vybraných služeb, včetně souvisejících 
poplatků a daní, a to vše za podmínek uvedených v této Smlouvě, Obchodních podmínkách Dobré Energie s.r.o. pro dodávky elektřiny a plynu v maloodběru č. 1/22 (dále jen „OP“), které jsou nedílnou 
součástí Smlouvy, a v souladu s příslušnými právními předpisy. Zahájením dodávky Dodavatel přebírá za Zákazníka odpovědnost za odchylku. 

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (OM): 

Ulice: 

Obec: PSČ: 

Katastrální území (u novostavby): 

EIC OM: 

Č. parcelní: 

Provozovatel distribuční soustavy: 

Typ měření: Stávající dodavatel: 

Předpokládané datum zahájení 
dodávky: 

Roční předpokládaná spotřeba: MWh 

   CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY: 

Sjednaný produkt: 

Počáteční výše záloh: Kč Četnost záloh: 

Výše uvedená výše záloh vyjadřuje požadavek Zákazníka. Dodavatel je oprávněn výši záloh upravit jinak v návaznosti na předpokládanou spotřebu plynu v souladu s čl. 5 odst. 5.5. OP. 

Cena za dodávku plynu je stanovena Ceníkem Dodavatele vydaným pro výše uvedený sjednaný produkt. 

Cena za sdružené služby dodávky plynu se skládá z celkové ceny za dodávku plynu, z celkové ceny za Distribuční služby a ostatních regulovaných plateb dle platné legislativy. Všechny ceny uvedené 
ve Smlouvě jsou bez DPH, daně z plynu a dalších případných daní a zákonných poplatků, které budou spolu s cenou za sdružené služby dodávky plynu vyúčtovány samostatně.  
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Cena za dodávku plynu je stanovena Ceníkem Dodavatele FIX 24 a FIX 36 varianty 03/2022. Kupující bere tímto na vědomí, že v cenách za dodávku plynu uvedených v tomto Ceníku je již zahrnuta sleva 
ve výši 1400 Kč/MWh, kterou Dodavatel poskytuje Zákazníkovi jako věrnostní slevu za to, že Zákazník bude odebírat plyn po celou sjednanou dobu trvání Smlouvy. V případě, že Zákazník z jakéhokoliv 
důvodu předčasně ukončí Smlouvu či předčasně ukončí dodávky plynu dle této Smlouvy, je povinen vrátit Dodavateli poskytnutou slevu v celé výši. 



  
 

Smlouva o sdružených službách dodávky plynu 

ZPŮSOB PLATEB: 

Inkaso z účtu: Bankovní převod SIPO číslo: Platba záloh: 

Poštovní 
poukázka 

Přeplatek: Převod na účet: 

DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY: 

Smlouva se uzavírá: 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ: 
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Zákazníkem. 
Poruší-li Zákazník smluvní povinnost (i) nemít pro OM uzavřen jakýkoliv smluvní vztah s jiným dodavatelem, jehož předmětem je dodávka plynu 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 plynu Zákazníka v MWh v tomto OM uvedené ve Smlouvě a částky 300,- Kč, minimálně 
však ve výši ve výši 5.000,- 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. Při porušeni svých povinnosti podle čl. 2 odst. 2.6. 
písm. a) OP (povinnost nemít po celé Sjednané období dodávky plynu či jeho část účinnou další smlouvu, jejímž předmětem by byla dodávka plynu s jiným obchodníkem s plynem pro období byť jen 
částečně se kryjícím se Sjednaným obdobím dodávky) či dle čl. 2 odst. 2.6 písm. b) OP (povinnost poskytovat Dodavateli veškerou potřebnou součinnost k tomu, aby být dodávka plynu zahájena 
a Smlouva mohla být řádně plněna, a nečinit za trvání Smlouvy žádná jednání směřující k omezení či znemožnění dodávek plynu dle Smlouvy) je Zákazník Je povinen zaplatit Dodavateli smluvní pokutu 
dle 6 odst. 6.2. OP ve výši ve výši částky odpovídající součinu předpokládané roční spotřeby příslušného Zákazníka v daném Odběrném místě plynu v MWh dle evidence OTE a částky 300,- Kč, minimálně 
však 5.000,- Kč za každé Odběrné místo v případě Zákazníka spotřebitele, resp. minimálně 10.000,- Kč za každé Odběrné místo v případě Zákazníka, který není spotřebitelem. Zašle-li Dodavatel 
Zákazníkovi upomínku z důvodu porušení jeho smluvní povinnosti hradit řádně a včas peněžité závazky ze Smlouvy, je Zákazník je povinen zaplatit Dodavateli smluvní pokutu dle čl. 6 odst. 6.4. OP 
ve výši 100, · Kč za každou upomínku. Zákazník souhlasí s tím, že Dodavatel je oprávněn kdykoliv Ceník či OP jednostranně měnit v jakémkoliv (i úplném) rozsahu. Způsob oznámeni změny zvýšení 
ceny či OP, jakož i právo Zákazníka v případě nesouhlasu se změnou vypovědět Smlouvu jsou uvedeny v čl. 13 odst. 13.3. OP. Zákazník svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s Ceníkem Dodavatele, 
Ceníkem vybraných služeb a OP, které představují ujednání mimo text Smlouvy a upravují další práva a povinnosti Smluvních stran při dodávce plynu, tyto dokumenty převzal, porozuměl jim a bez výhrad 
je akceptuje. Zákazník prohlašuje, že pro něj nejsou překvapivá a výslovně podpisem Smlouvy přijímá ujednání OP o právu Dodavatele stanovit zálohy, požadovat Kauci na zajištění svých pohledávek 
vzniklých z dodávky plynu, o smluvních pokutách a sankcích, případech přerušení či ukončení dodávek plynu, možnostech ukončení Smlouvy, o účincích doručení a o způsobu oznámení zvýšení ceny 
či změny OP. Dále Zákazník podpisem Smlouvy stvrzuje, že mu Dodavatel s dostatečným předstihem před uzavřením Smlouvy sdělil veškeré potřebné informace týkající se smluvního vztahu, včetně 
poučení o jeho právech vypovědět Smlouvu či od ní odstoupit podle § 11a Energetického zákona 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. 

Roman Šmíd, Vedoucí prodeje Podpis: Za Dodavatele: 

Datum podpisu: 

Za Zákazníka: 

Datum podpisu: 
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zákaznická linka +420 226 284 283, info@dobra-energie.eu, www.dobra-energie.eu 

Podpis: 

Podpis: 
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