
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY 
ServisKotle
Pražská plynárenská, a. s., se sídlem Praha 1 – Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, IČ 60193492, DIČ CZ60193492, zapsaná 

uzavřená mezi Číslo smlouvy:.........................
I. PŘEDMĚT SML
1. Předmětem Smlouvy je závazek PP provést pravidelnou roční kontro

stanoveném typem sjednaného produktu, a závazek Zákazníka za tuto
2. Po dobu trvání smluvního vztahu se PP, dále jako součást poskytované

ročních kontrol plynového zařízení, zajistit veškerou s tím souvi
legislativy v České republice ve vztahu k těmto pravidelným kontrolá

3. PP je oprávněna poskytnutí Služby nebo kterékoli její části zajistit pr
4. Specifikace zajišťované Služby a pravidla pro její poskytnutí jsou bl

„Servis kotle“ (dále jen „OPSK“), které jsou nedílnou součástí této 
na www.ppas.cz a na obchodních kancelářích PP.

5. Nedílnou součástí této Smlouvy je i Ceník služby ServisKotle / Serv
Služby (dále jen „Ceník“) a který tvoří přílohu této Smlouvy. Aktuáln
www.ppas.cz a je k dispozici v obchodních kancelářích PP.

6. Zákazník potvrzuje, že se seznámil se Smlouvou, OPSK a Ceníkem a že

II. SPECIFIKACE SLUŽBY A P

1. Zákazník je oprávněn pravidelnou roční kontrolu plynového zařízení če
zařízení, a to v rozsahu daném typem sjednaného produktu.

Balíček ServisKotle

Rok výro

Plynový 

Jiný:

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vlo

(dále jen „PP“)
a

Příjmení, jméno, titul 

Datum narození 

E-mail

Trvalá adresa 

Ulice

Obec/část obce 

Telefon

(dále jen „Zákazník“)

3. Výkon zařízení (max 50 kW):

4. Typ zařízení*:

Plynový kotel atmosférický B

Plynový kotel kondenzační

5. Značka zařízení*:

 Ariston  Baxi  Bosch  Brötje  Buderus  Dak

  Junkers  Kovarson    Protherm  Thermona    Vaillant 

6. Datum poslední revize zařízení:

7. Místo plnění – umístění kotle*:

8. Zákazník se zavazuje PP oznámit změnu svého telefonního čísla nebo e
článku Smlouvy bez zbytečného odkladu.
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2.Rozsah Služby*:

PP-25-7-006-21-1

*povinný údaj
OUVY
lu plynového zařízení (dále jen „Služba“), a to v rozsahu
 činnost hradit PP pravidelný poplatek.
 Služby, zavazuje za Zákazníka vést evidenci pravidelných
sející administrativu a průběžně sledovat stav platné
m.
ostřednictvím třetí osoby.
íže popsána v Obchodních podmínkách poskytnutí služby
Smlouvy a její přílohou. Aktuální znění OPSK je dostupné

isKotle+, ve kterém jsou uvedeny poplatky za poskytnutí
í verze Ceníku je též zveřejněna na webových stránkách

 jejich ustanovením porozuměl a souhlasí s nimi.

LYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

rpat pouze pro níže uvedený typ a počet plynových

by zařízení: 

atmosférický Turbo

žka 2337  

Č. popisné/parc.  Č. orientační

PSČ

on  DeDietrich  Immergas  Intergas

 Viadrus       Viessmann  Wolf  Jiný 

 (vyplňte, pokud se adresa liší od adresy trvalého bydliště)

-mailové adresy a údajů uvedených v tomto
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III.POPLATEK

1. Výše poplatku za Službu dle této Smlouvy je stanovena Ceníkem.
2. Jednotlivé poplatky jsou Zákazníkovi účtovány fakturou za období, za které je poplatek dle tohoto čl. III hrazen. Faktura je

zasílána v PDF formátu na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v záhlaví této Smlouvy. V odůvodněných případech je PP
oprávněna zaslat Zákazníkovi fakturu v listinné podobě. Poplatek je splatný vždy do data uvedeného na faktuře. Poplatek bude
placen vždy do konce kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, jehož se poplatek týká (např. do 30. dubna za květen), resp.
do konce kalendářního roku předcházejícího roku, jehož se poplatek týká.

3. Zákazník má právo čerpat Službu od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy uhradil poplatek, resp. jeho
první dílčí část (v návaznosti na ujednání o jeho hrazení dle odst. 4 tohoto článku Smlouvy).

Ročně (jednorázová platba) 
4. Možnosti úhrady poplatku*:

V měsíčních platbách

5. Způsob úhrady poplatku*:
Číslo účtu/kód banky:  
Číslo účtu/kód banky: 

IV. DÉLKA TRVÁNÍ SMLOUVY

1. Smlouva se uzavírá na*:

Dobu neurčitou Dobu určitou 36 měsíců 

2. Doba trvání Smlouvy uzavřené na dobu určitou se automaticky prodlužuje o následujících 12 kalendářních měsíců, a to i
opakovaně.
Ustanovení o automatickém prodloužení se nepoužije pokud:

a) jedna ze smluvních stran zašle nejpozději 20 dní před ukončením smluvního období písemné sdělení druhé smluvní
straně, že trvá na ukončení Smlouvy, nebo

b) pokud je Zákazník k okamžiku automatického prodloužení smlouvy v prodlení s úhradou poplatku dle této Smlouvy.

V. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Tato Smlouva může být ukončena:
a) dohodou Smluvních stran;
b) v případě smlouvy na dobu určitou uplynutím doby sjednané v čl. IV. odst. 1;
c) v případě smlouvy na dobu neurčitou výpovědí kterékoli ze Smluvních stran i bez udání důvodu s tím, že výpovědní doba

činí 2 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé Smluvní straně;
d) odstoupením od Smlouvy z důvodů, které stanoví zákon nebo tato Smlouva.

2. Je-li Smlouva se Zákazníkem v postavení spotřebitele uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory PP, může
Zákazník využít svého práva od Smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy, přičemž odstoupení od Smlouvy je
účinné jeho doručením PP. Lhůta pro odstoupení je zachována, podá-li Zákazník písemné odstoupení poštovnímu přepravci
nejpozději v poslední den výše uvedené lhůty.

3. Smlouva dále zaniká bez dalšího v případě, kdy ze strany Zákazníka nedojde k uhrazení poplatku či jeho první dílčí části (v
návaznosti na čl. III. odst. 3 této Smlouvy) ve lhůtě jeho splatnosti a ani v dodatečné lhůtě 30 dnů.

VI. ZMĚNY SMLOUVY A JEJÍCH PŘÍLOH

1. Smluvní strany sjednávají, že z důvodů změn právních předpisů, změny vyplývající z technologického vývoje či provozních změn
je možné, aby z podnětu PP došlo ke změně ceny za poskytnutí Služby (tj. změně Ceníku), a rovněž změně OPSK (dále společně 
jen jako „změna“). Ke změně může dojít pouze způsobem uvedeným v odst. 2 tohoto článku.

2. PP je povinna Zákazníkovi změnu oznámit nejpozději třicátý den přede dnem účinnosti změny. PP oznámení, ve kterém uvede
konkrétní identifikaci změny a vymezení účinnosti změny, provede písemně. V případě, že Zákazník s navrhovanou změnou
nebude souhlasit, má právo bez uvedení důvodu nejpozději desátý den přede dnem účinnosti změny odstoupit od Smlouvy. Právo
na odstoupení od Smlouvy podle tohoto bodu Zákazníkovi nevzniká v případě změny jiných smluvních podmínek v nezbytném
rozsahu z důvodu zajištění souladu s obecně závazným právním předpisem. Odstoupení musí učinit Zákazník písemně na adresu
sídla PP. V případě, že Zákazník od Smlouvy platně neodstoupí, dojde ke změně ve znění návrhu PP, a to s účinností stanovenou
PP v jejím oznámení.

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že poplatek zahrnuje:
a) úhradu za poskytnutí Služby;
b) úhradu za veškeré ostatní činnosti PP dle této Smlouvy směřující k zajištění poskytnutí Služby;
c) veškeré náklady PP spojené s činností dle této Smlouvy.

7. Zákazník bere na vědomí, že k zaslání první faktury dojde nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po
kalendářním měsíci, ve kterém došlo k uzavření Smlouvy. V případě, že první platba byla uhrazena na pokladně PP v
hotovosti, bude tato faktura zákazníkovi zaslána již s doplněnou informací o uhrazení.
Podmínkou pro čerpání Služby je řádné (tzn. včas a v plné výši) uhrazení všech poplatků sjednaných ve Smlouvě. V případě
prodlení Zákazníka s uhrazením poplatku dojde k ukončení Smlouvy v souladu s čl. V. odst. 3 této Smlouvy.

8. Došlo-li již k poskytnutí Služby a Zákazník se následně ocitl v prodlení s úhradou poplatku, zavazuje se Zákazník uhradit PP do
15 dnů od výzvy k zaplacení částku, která je rovna součtu všech nezaplacených poplatků, které se Zákazník zavázal uhradit za
celý příslušný rok účinnosti Smlouvy.

9. Ukončení Smlouvy nezbavuje Zákazníka povinnosti platit poplatek v souladu s touto Smlouvou.
10. V případě nedodržení platebních povinností Zákazníka vyplývajících ze Smlouvy, které vyústí ve vystavení písemné upomínky

ze strany PP, je Zákazník povinen zaplatit PP smluvní pokutu, a to v případě vystavení druhé a každé další upomínky, a to ve
výši 250,- Kč za každý jednotlivý případ takové upomínky. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok PP na náhradu škody v
plném rozsahu.

Inkaso*
Příkaz k úhradě
*pro zřízení příkazu Inkasa použijte tento účet PP: 916780043/0300 a jako variabilní symbol uveďte číslo této smlouvy.
Platba v hotovosti/platební kartou na pokladně
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VII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Tato Smlouva dle dohody Smluvních stran nabývá účinnosti od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v

němž došlo k podpisu této Smlouvy oběma Smluvními stranami.
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom.
3. Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami.
4. Tato Smlouva se uzavírá dle českého právního řádu. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této

Smlouvy budou řešit především smírně. V případě nemožnosti smírného vyřešení sporu bude tento předložen
k rozhodnutí věcně a místně příslušnému obecnému soudu v ČR.

5. Zákazník bere na vědomí, že PP zpracovává osobní údaje Zákazníka v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v
souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a že poskytnutí jeho osobních údajů je smluvním a z části i
zákonným požadavkem a má proto povinnost své osobní údaje poskytnout. Veškeré informace zpracování osobních údajů
jsou uvedeny v dokumentu Informace  zpracování osobních údajů dostupném na: www.ppas.cz/info a dále na vyžádání v
obchodních kancelářích PP.

6. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným či neúčinným, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních
ustanovení této Smlouvy.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že za písemné doručení nebo vyhotovení se považuje jak doručení či vyhotovení v listinné
podobě, tak elektronicky.

8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – OPSK
Příloha č. 2 – Ceník služby

V VDne Dne

Zákazník (podpis, případně razítko) Obchodník (podpis, případně razítko)
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