
kategorie    Maloodběratel – domácnost  Maloodběratel – podnikatel

Číslo smlouvy: ……………………..  Číslo zákazníka: ………………………

a

uzavřená mezi
Pražská plynárenská, a. s., se sídlem Praha 1 – Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, IČ 60193492, DIČ CZ60193492, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337

(případná další odběrná místa jsou uvedena v příloze smlouvy)

Obchodník:

Zákazník:

I. Předmět smlouvy
1. Předmětem Smlouvy je závazek Obchodníka (dále jen „Závazek”) poskytovat Zákazníkovi sdružené služby dodávky elektřiny ze sítí

nízkého napětí, tj. dodávat elektřinu do odběrného místa Zákazníka, zajistit související služby v elektroenegetice a zahájením dodávky
elektřiny převzít za Zákazníka odpovědnost za odchylku a závazek Zákazníka za tato plnění zaplatit stanovenou cenu.

2. Předmět a obsah Smlouvy je blíže specifikován v přílohách Smlouvy, kterými jsou zejména Obchodní podmínky dodávky (dále jen „OP“),
ceník produktu Elektřina bez závazku za dodávku elektřiny (dále jen „ceník produktu Elektřina bez závazku“) a Ceník nadstandardních
služeb a smluvních pokut za nedodržení platebních povinností (dále jen „CNS“).

II.  Podmínky dodávky
1. Dodávka elektřiny do odběrného místa bude Obchodníkem zahájena po jeho připojení k distribuční soustavě, případně po dokončení procesu 
změny dodavatele elektřiny.

III. Cena
1. Cena za plnění dle této Smlouvy je stanovena v ceníku produktu Elektřina bez závazku, který blíže specifikuje jednotlivé složky ceny a

způsoby jejího výpočtu. K obchodním cenám (cenám ostatních služeb dodávky) jsou připočteny regulované složky ceny a daně, jejichž
výši a způsob výpočtu uvádí též Ceník produktu Elektřina bez závazku.

2. Obchodník je dále oprávněn Zákazníkovi přefakturovat náklady za služby, které mu byly poskytnuty provozovatelem distribuční
soustavy v souvislosti se Smlouvou, zejm. pak náklady na mimořádný odečet elektřiny či samoodečet, náklady na odpojení či opětovné
připojení odběrného místa.

IV. Platební podmínky
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ELEKTŘINA BEZ ZÁVAZKU
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Bankovní spojení pro kategorii Maloodběratel - domácnost č.ú. 43-7801150297/0100. 
Bankovní spojení pro kategorii Maloodběratel - podnikatel č.ú. 43-7801160217/0100.

čtvrtletně  (Záloha bude automaticky vypočtena z předpokládané spotřeby)

na e-mail (Fakturu máte na mojeppas.cz) 
poštou 



V. Délka trvání závazku
1. Závazek se uzavírá na dobu neurčitou.

VI. Sankční ujednání
1. V případě nedodržení platebních povinností Zákazníka vyplývajících ze Smlouvy, které vyústí v prodlení s úhradou jakékoli jednotlivé 
platby delší než 10 kalendářních dní, je Zákazník povinen zaplatit Obchodníkovi smluvní pokutu v souladu s CNS ve výši 250,- Kč. Pokud 
prodlení s úhradou přesáhne 30 kalendářních dnů, je Zákazník povinen uhradit dodatečnou smluvní pokutu ve výši 250,- Kč.
2. Zákazník je povinen Obchodníkovi zaplatit smluvní pokutu za každé jednotlivé odběrné místo 5.000,- Kč v případě kategorie 
Maloodběratel - domácnost a ve výši 10.000,- Kč v případě kategorie Maloodběratel - podnikatel pokud:
a) ukončí neoprávněně či předčasně Smlouvu či odběr elektřiny,
b) neumožní Obchodníkovi provedení procesu změny dodavatele elektřiny do odběrného místa.

3. Úhrada smluvní pokuty nemá vliv na nárok na náhradu škody včetně ušlého zisku v plném rozsahu.

VII. Změny smluvních podmínek
1. Smluvní strany sjednávají, že z důvodů vývoje trhu s elektřinou, změny předmětných právních předpisů (v rámci legislativy ČR či i 
jiných států Evropské unie, které mají vliv na konečnou cenu komodity), z důvodů provozních a technologických změn či změny situace 
ohledně ceny služeb a výše poplatků na poli vymáhání pohledávek, je možné, aby z podnětu Obchodníka došlo ke zvýšení obchodní ceny 
dodávky elektřiny produktu Elektřina Bez závazku, předepsaných záloh, ke změně OP nebo CNS (dále společně jen jako „změna“).
2. Obchodník je povinen Zákazníkovi změnu oznámit nejpozději třicátý den přede dnem účinnosti změny. Obchodník oznámení, ve kterém 
uvede konkrétní popis změny a datum její účinnosti, provede písemně. V případě, že Zákazník s navrhovanou změnou nebude souhlasit, má 
právo bez uvedení důvodu nejpozději desátý den přede dnem účinnosti změny vypovědět Smlouvu. Právo vypovědět Smlouvu podle tohoto 
bodu Zákazníkovi nevzniká v případě zvýšení regulované složky ceny, daní a poplatků a dále v případě změny jiných smluvních podmínek v 
nezbytném rozsahu z důvodu zajištění souladu s obecně závazným právním předpisem. Výpověď musí učinit Zákazník písemně. V případě, 
že Zákazník Smlouvu platně nevypoví, dojde ke změně ve znění návrhu Obchodníka, a to s účinností stanovenou Obchodníkem v jeho 
oznámení.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zahájení dodávky elektřiny.
2. Zákazník bere na vědomí, že Obchodník 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 o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Informace o 
zpracování osobních údajů dostupném na www.ppas.cz/info a dále na vyžádání v obchodních kancelářích Obchodníka.

3. Od data účinnosti této Smlouvy jsou veškerá dřívější ujednání ohledně předmětu smlouvy, uzavřená či dohodnutá mezi smluvními stranami 
nahrazena touto Smlouvou a dodávka komodity se řídí ustanoveními této Smlouvy.

4. Ukončení sdružené služby dodávky elektřiny  je vždy spojeno s ukončením smluvního vztahu mezi Zákazníkem a Obchodníkem založeného 
Smlouvou. Pro vyloučení pochybností smluvní strany činí nesporným, že zánik Smlouvy nastane také dnem provedení odpojení elektroměru 
od distribuční sítě (demontáž) z důvodů uvedených v OP.

5. Smluvní strany shodně konstatují, že po dobu mimořádné tržní situace je cena ostatních služeb dodávky elektřiny stanovena dle příslušného 
nařízení vlády, kterým vláda určuje cenu elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci (dále jen nařízení), a to pro objem dodávky elektřiny 
nebo její část stanovenou v nařízení. Pro uplatnění takto stanovené ceny je Zákazník povinen splnit všechny podmínky, které jsou pro 
přiznání maximální ceny nařízením stanovené.

IX. Přílohy smlouvy
1. Přílohami a nedílnými součástmi smlouvy jsou:

• OP, ceník produktu Elektřina bez závazku, CNS, případně seznam dalších odběrných míst  

1. Vznikne-li přeplatek, může být použit k započtení na případné dluhy Zákazníka vůči Obchodníkovi, nedohodnou-li se smluvní strany
jinak. Přeplatek může být též použit na úhradu záloh na cenu za dodávku elektřiny, resp. její část, a to až do výše 2 000,- Kč.

2. Obchodník je oprávněn od Zákazníka požadovat složení kauce, která slouží jako zajištění případných budoucích pohledávek vzniklých
na základě smlouvy.

V VDne Dne

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