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(Dále jen Smlouva) o odběru zemního plynu uzavřená v souladu se zákonem 458/2000 Sb., o podnikání a výkonu státní správy v energetickém odvětví a o změně 
některých zákonů, v platném změní (dále jen energetický zákon) a se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský 
zákoník), mezi  

Dodavatelem: CONTE, spol. s r.o., Ovocný trh 1096/8, Staré Město, 110 00, IČ: 00565342 , DIČ:  CZ 00565342 

tel. 221507409, e-mail: info@conte-energy.cz 
               
     

Číslo smlouvy:  
 

a Zákazníkem:         Kategorie:   X  Maloodběr      

                                     
                                                                          
 Titul:  Jméno:  Příjmení:  Datum narození:   

                                     
Obchodní firma:   IČ:  DIČ:   

                                     
Adresa trvalého bydliště / sídla společnosti:                        

                                     

 Ulice:   
Číslo 
popisné: 

  
Číslo 
orientační: 

 
 

                                     
 Obec:   PSČ:   

                                     
 Zapsaná v OR / ŽR vedeném  Oddíl:  Vložka:   

                                     
 Osoba oprávněna jednat za zákazníka:   

 (Vyplňte, pokud je zákazník zastoupen na základě plné moci jinou osobou. Plná moc musí být opatřena notářsky ověřeným podpisem.)  

Kontaktní informace:                                

                                     
 Telefon:   e-mail*:   

 * Daňové doklady o přijaté platbě (zálohy) od zákazníků kategorie maloodběratel budou odeslány elektronicky na uvedený e-mail.  

Korespondenční adresa (vyplněno, pouze je-li odlišná od sídla společnosti nebo trvalého bydliště zákazníka):           

                                     
   Shodná s adresou Zákazníka    Shodná s adresou odběrného místa    Jiná:              

                                     

 Ulice:   
Číslo 
popisné: 

  
Číslo 
orientační: 

 
 

                                     
 Obec:   PSČ:   

                                     
                                 Předmět smlouvy:                                 
Předmětem Smlouvy je závazek Dodavatele poskytnout Zákazníkovi sdružené služby dodávky plynu (tj. dodávat Zákazníkovi zemní plyn vymezený množstvím a 
časovým průběhem a zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet přepravu, distribuci a uskladnění zemního plynu a související služby dle Cenového rozhodnutí ERÚ) s 
převzetím odpovědnosti za odchylku v souladu s platnými právními předpisy, Obchodními podmínkami dodávky plynu (dále jen OP), které jsou umístěné na 
www.conte-energy.cz a obchodními podmínkami distribuce plynu distribuční společnosti místně příslušné odběrnému místu. 
Zákazník se zavazuje odebrat Dodavatelem do odběrného místa dodaný plyn a uhradit Dodavateli řádně a včas dohodnutou platbu za sdružené služby dodávky plynu 
v souladu se Smlouvou. Zákazník se s OP podrobně seznámil a s jejich obsahem souhlasí. Tyto OP jsou nedílnou součástí Smlouvy a jsou zveřejněny na www.conte-
energy.cz a jsou platné a účinné ke dni podpisu této smlouvy. 
                                     Doba platnosti smlouvy:                                
Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2016 s možností automatického prodloužení vždy o 1 další rok. Kterákoliv smluvní strana je tak oprávněna 
nejpozději 20 kalendářních dní před ukončením řádného smluvního období zaslat druhé smluvní straně písemné sdělení, že trvá na ukončení Smlouvy uplynutím 
doby, na kterou byla sjednána, čímž vylučuje její automatické prodloužení o další 1 rok. V případě, že Zákazník nedoručí Dodavateli písemné oznámení s projevem 
vůle dále nepokračovat ve Smlouvě, projevuje tím vážnou, určitou a srozumitelnou vůli, že souhlasí s prodloužením této Smlouvy vždy o další jeden rok.  
Smlouva se automaticky prodlužuje za stejných podmínek sjednaných v této Smlouvě, vyjma ceny (viz část Cena a její splatnost). 
                                     Odstoupení:                                  

Při neoprávněném odběru plynu má Dodavatel právo přerušit dodávku zemního plynu. Smluvní strany se dohodly, že přerušením dodávky zemního plynu z důvodu 
neoprávněného odběru plynu Zákazníkem, je Dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Zákazník je povinen uhradit skutečně vzniklou škodu. Nelze-li vzniklou škodu 
prokazatelně stanovit, je náhrada škody vypočtena dle příslušné vyhlášky příslušného orgánu státní správy. 

Smlouva může být ukončena rovněž dohodou smluvních stran. 

V případě podstatného porušení smlouvy ze strany Dodavatele, zejména v případě bezdůvodného nedodání zemního plynu, je Zákazník oprávněn od smlouvy 
odstoupit. V případě podstatného porušení smlouvy ze strany Zákazníka, zejména v případě, že Zákazník je v prodlení s placením peněžitého závazku vyplývajícího z 
této smlouvy v trvání delším než 30 dní, je Dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

Zákazník je oprávněn odstoupit od této smlouvy písemně bez uvedení důvodu, změní-li Dodavatel OP. V tomto případě je Zákazník oprávněn odstoupit do 3 měsíců 
od data účinnosti změny OP.  

Zákazník je oprávněn odstoupit od této smlouvy písemně bez uvedení důvodu, zvýší-li Dodavatel cenu. V tomto případě je Zákazník oprávněn odstoupit do 3 měsíců 
od data zvýšení ceny. Výše uvedené neplatí, pokud Dodavatel oznámí Zákazníkovi zvýšení  ceny nebo změnu OP  nejpozději 30 dnů přede dnem její účinnosti a 
současně Zákazníka poučí o právu na odstoupení od smlouvy. V takovém případě je Zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy nejpozději 10 dnů přede dnem zvýšení 
ceny nebo změny OP. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupením od smlouvy Smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 
smlouvy je doručen druhé straně. 

V případě, že smluvní strana od této smlouvy odstoupí, ale technicky nebude možné dodávku od Dodavatele ukončit k datu konce platnosti smlouvy, dodávka od 
konce platnosti smlouvy do technického ukončení dodávky od Dodavatele bude Zákazníkovi vyfakturována podle znění smlouvy a příloh. 

Uplatnění práva na odstoupení není spojeno s žádnými finančními nároky vůči Zákazníkovi. 
 
 
 
 
 
 
                                     
                                     

 Cena: 
XXX,XX Kč/MWh a XXX,XX Kč/měsíc stály plat  

                                     
                                      
 
 
 
Cena a její splatnost: 
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Smluvní strany se dohodly, že se sjednávají tyto podmínky odlišné od OP. 

Dodavatel a Zákazník se dohodli, že pro období od 1.1.2015 do 31.12.2016 sjednávají cenu za odebraný zemní plyn, přepravu a ostatní služby dodávky XXX 
Kč/MWh a XXX,XX Kč/měsíc stály plat. Cena je bez DPH a daně z plynu. Cena nezahrnuje cenu za distribuci, služby OTE a regulované poplatky dle platné legislativy. 

Cena pro období následující po ukončení období, na které je cena sjednána, tj. pro období od 01.01.2017 bude zaslána e-mailem vždy nejpozději 1 měsíc před 
uplynutím doby, na kterou byla cena sjednána. Pokud cena nebude a-mailem poslána, zůstává v platnosti cena ukončeného období i pro období následující.  

Zákazník se zavazuje zaplatit za dodávku plynu, včetně všech služeb dodávky mu poskytovaných podle smlouvy, za každé období odečtu ve prospěch bankovního 
účtu číslo 229444494/0300 ceny za distribuci zemního plynu účtovány ve výši a v souladu s obecně závazným rozhodnutím příslušného orgánu státní správy a 

smlouvou o distribuci, na základě které je Dodavateli Distributorem pro Zákazníka poskytována distribuční kapacita. K ceně podle předchozího bodu je zákazník 
povinen dodavateli zaplatit rovněž následující daně a poplatky: daň z plynu podle zákona č.261/2007 Sb. a daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., 
pokud zákazník neprokázal osvobození od daně, případně další daně uložené zákonem po dni uzavření této smlouvy. 

Zákazník se zavazuje zajistit, aby veškeré platby jím hrazené dodavateli podle smlouvy byly označeny příslušným identifikačním číslem (variabilním symbolem) 
požadovaným Dodavatelem a platby, kde Dodavatel neuvádí identifikační číslo, označit číslem smlouvy.  

Nedoplatek Celkové ceny uvedený v konečném vyúčtování je splatný na základě daňového dokladu (faktury) za zemní plyn a do termínu v něm uvedeném. Tento 
daňový doklad (faktura) bude Dodavatelem vystaven a zaslán Zákazníkovi po ukončení příslušného období odečtu, a mimo jiné obsahuje vyúčtování záloh 
uhrazených za příslušné období odečtu. Vznikne-li konečným vyúčtováním přeplatek v důsledku uhrazených záloh, Dodavatel tento přeplatek uhradí (vrátí) 
Zákazníkovi na základě vyúčtovací faktury za zemní plyn do termínu a způsobem v takovém daňovém dokladu (faktuře) uvedeným. Přeplatek z vyúčtování dodávky 
zemního plynu (sdružených služeb dodávky zemního plynu), jehož celková výše nepřesáhne 200 Kč, se započítá v celé výši do dalšího zúčtovacího období. 

V případě, že Zákazník neplní platební povinnosti podle smlouvy nebo odst. 5.5. OP, má Dodavatel právo zaslat mu písemnou upomínku za každé jednotlivé neplnění 
platební povinnosti. V případě, že Dodavatel využije svého práva a prokazatelně zašle Zákazníkovi upomínku, je Dodavatel oprávněn vyúčtovat Zákazníkovi smluvní 
pokutu, a to ve výši stanovené Ceníkem poplatků a speciálních služeb platným v době odesílání upomínky a zveřejněným na internetových stránkách Dodavatele, a 
Zákazník se zavazuje uhradit Dodavateli tuto smluvní pokutu. Tato smluvní pokuta je splatná do 10 dní ode dne doručení výzvy Dodavatele k jejímu uhrazení. 

Zákazník se zavazuje po dobu odběru plynu podle platné smlouvy nevstupovat s žádným jiným obchodníkem do smluvního vztahu týkajícího se dodávek zemního 
plynu nebo sdružených služeb dodávek plynu Zákazníkovi. V případě porušení této povinnosti a nedodržení smluvního vztahu je Dodavatel oprávněn nárokovat na 
Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 6 měsíčních záloh nebo 2 čtvrtletních záloh uvedených v Rozpisu záloh nebo, v případě, že nejsou stanoveny zálohy, jednu 
polovinu ročních nákladů na plyn, ode dne obdržení výzvy Dodavatele k jejímu uhrazení. Totéž platí v případě nedodržení délky smluvního vztahu. 
                                     Reklamace:                                  

Zákazník má v případě zjištění chyby nebo jiné závady související s vyúčtováním dodávky zemního plynu (sdružených služeb dodávky zemního plynu) právo příslušný 
daňový doklad (fakturu) reklamovat, a to ve lhůtě nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne splatnosti předmětného daňového dokladu (faktury). Reklamace nemá 
odkladný účinek na splatnost daňového dokladu (faktury), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
                                     Platební podmínky:                                 

                                     
 Platba záloh:   Příkaz k úhradě            

                                     
        Převod na účet:               

                                     
        Inkaso z účtu:     Bankovní převod       

                                     
 Cyklus záloh:   Měsíční   Čtvrtletní 

Výše zálohy: 
(min. 100 Kč/měs.) 

  
Upozornění: Vámi požadovaná výše záloh může být upravena dle roční 
spotřeby zemního plynu.  

 

                                     
 Další podmínky zálohových plateb jakož i možnosti jejich změn obsahují Obchodní podmínky.                 
                                     Zákazník:                                   

                                     

 Titul:  Jméno: 
(Toto vyplnil zákazník už 
na 1. stránce, bude 
vyplňovat znovu?) 

Příjmení:  Datum narození:  
 

                                     
Obchodní firma:   IČ:  DIČ:   

                                     
 Ulice:   Č. popisné:   Č. orientační:   

                                     
 Obec:   PSČ:   

                                     
Specifikace odběrného místa:                              

                                     
 Ulice:   Č. popisné:   Č. orientační:   

                                     
 Obec:  Část obce:   PSČ:   

                                     
  Číslo 
  plynoměru: 

  
Číslo 
parcelní: 

 
Katastrální území: 

(u novostavby) 
 

 

                                     
 EIC:   Distribuční území:   

                                     

 
Typ 
měření: 

  
Typ odběrného 
místa: 

  
Roční spotřeba 
odběrného místa: 

  MWh 
 

                                     

   Předpokládané datum zahájení dodávky:   
Tarif dle spotřeby 
odběrného místa: 

  MWh/rok 
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Závěrečná ujednání: 

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu. Jakékoli změny a doplňky této části smlouvy včetně jejích příloh lze provádět pouze formou písemného 
dodatku na základě dohody smluvních stran s výjimkou změny OP dle čl. 6.3. a 9.2. OP. Za písemnou formu není považována forma e-mailu nebo jakákoliv jiná forma 
elektronické komunikace. Písemnou formu vyžaduje i dohoda o změně formy. 

Tato Smlouva se uzavírá a posuzuje v souladu s českým právním řádem, kterým se také řídí. Tato Smlouva se řídí ustanoveními občanského zákoníku a 
energetického zákona v platném znění. Vztahy vzniklé při realizaci této smlouvy mezi smluvními stranami, a které tato Smlouva neupravuje, se budou řídit 
ustanoveními výše uvedených všeobecně závazných právních předpisů. V rozsahu, v jakém se ho to týká, se strany budou řídit platným řádem provozovatele 
distribuční soustavy, pokud tento nebude v rozporu s platnou právní úpravou. 

Vydá-li Dodavatel na žádost Zákazníka potvrzení o splnění určitého dluhu, nepředstavuje takové potvrzení důkaz toho, že zákazník splnil také to, co bylo splatné 
dříve. 

Oznámí-li Dodavatel Zákazníkovi, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, neplatí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil. 

Zákazník podpisem této Smlouvy souhlasí, že má s příslušným provozovatelem distribuční soustavy smlouvu o distribuci zemního plynu do výše uvedeného 
odběrného místa. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy přechází na případné právní nástupce smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že 
se podrobně seznámily s obsahem této Smlouvy, jejímu obsahu porozuměly a nejsou si vědomy žádných překážek, nároků třetích osob ani jiných právních vad, které 
by jejímu uzavření bránily či způsobovaly její neplatnost. 

Dodavatel uvádí údaje státní instituce, která se zabývá řešením stížností a dohledem nad účastníky trhu: 

Energetický regulační úřad, Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava, tel: 564578666, e-mail: podatelna@eru.cz, www.eru.cz 

Na důkaz uzavření této smlouvy připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. V případě, že v důsledku procesu změny dodavatele nastanou okolnosti, 
které zapříčiní nemožnost dodržení termínu zahájení dodávky zemního plynu dle této smlouvy ze strany dodavatele, počátek dodávky se posouvá na dobu, kdy tyto 
okolnosti pominou (termínem zahájení dodávky se rozumí první následující den od data ukončení dodávky s původním dodavatelem v termínech dle platné legislativy 
a dle podmínek smlouvy s původním dodavatelem). 
 
Plná moc: 

Zákazník tímto uděluje Dodavateli, tj. CONTE, spol. s r.o., Ovocný trh 1096/8, Staré Město, 110 00, IČ: 00565342, plnou moc ke všem právním úkonům souvisejícím s 
procesem změny dodavatele k výše uvedenému odběrnému místu vyjma ukončení smluvního vztahu se stávajícím dodavatelem zemního plynu, jehož předmětem je 
dodávka zemního plynu nebo dodávka a distribuce zemního plynu, ukončení smluvního vztahu s příslušným provozovatelem distribuční soustavy, jehož předmětem je 
distribuce zemního plynu. 
 
                                     
                                     

  Datum a místo podpisu:      Datum a místo podpisu:   
 

                                     

  Podpis zákazníka:      Podpis dodavatele:  

 

                                     
                                     Zákazník prohlašuje, že byl seznámen s tím, že Smlouva obsahuje doložku, která odkazuje na Obchodní podmínky, které jsou mimo text smlouvy Dodavatele, 
upravující další práva a povinností smluvních stran při dodávce zemního plynu. 

                  

  Podpis zákazníka:   

                   

http://www.eru.cz/

