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SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY A ODBĚRU 
ZEMNÍHO PLYNU 

(kategorie domácnost do 630 MWh/rok) 
                                                                                                                        

Číslo smlouvy:  
 

EIC kód:      číslo OM:  
Uzavřená mezi: 

 

OPRÁVNĚNÝM ZÁKAZNÍKEM (dále jen zákazník)     

  
 jméno narozen/a 

zastoupený/á 
- - - 

příjmení, jméno, titul funkce dle 

 trvalé bydliště 
     

obec (městská část) ulice č. orient. č. popis. PSČ 
adresa pro 

zasílání 

korespondence 

     
obec (městská část) ulice č. orient. č. popis. PSČ 

Obchodní společnost 
   

telefon fax kontaktní e-mail 

- - - - - 
IČ DIČ zapsaná v Živnostenském rejstříku značka  

 odběrné místo  

distribuční 
zóna 

RWE GasNet s.r.o. 

 
                                                                                                       a 

OBCHODNÍKEM (dále jen obchodník) 

Traxell s.r.o. se sídlem Plzeň, Klatovská 515/169, 321 03, 

Zastoupen: Linda Fejfarová, zmocněnec na základě plné moci ze dne 17.10.2011 

IČ: 64357970, DIČ: CZ64357970 
bankovní spojení: ČSOB Plzeň, číslo bankovního účtu: 230499396 / 0300 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6828 

Telefon: 374 802 327 fax:374 802 314                  www.traxell.cz     Kontaktní e-mail: traxell@traxell.cz 

Předmětem této smlouvy je dodávka a odběr zemního plynu (dále jen plyn) v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen energetický zákon).  
Obchodník se touto smlouvou zavazuje dodávat zákazníkovi plyn spolu se závazkem zajištění přepravy plynu, distribuce plynu a uskladnění plynu a zákazník se 
zavazuje plyn odebírat a platit za jeho spotřebu obchodníkovi cenu za plyn dle hlavy 1. čl. II. Obchodně-technických podmínek. Práva a povinnosti smluvních stran 
se řídí obecně závaznými právními předpisy a ustanoveními Obchodně-technických podmínek, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 
Zákazník má právo na odstoupení od této Smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku. 
 
 

FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 Ne Ne Ne 
číslo účtu plátce Plátce DPH: DIČ Automatický převod přeplatku z vyúčtování do záloh 

měsíčně 12. dne v měsíci   

termín placení záloh splatnost ve výši variabilní symbol 

 

Předpokládaný termín zahájení dodávky plynu  

Platnost Smlouvy o SSDP 
Od ……….do 31.12.2016 s prolongací – výpověď 

možná vždy do 31.10. příslušného roku 
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OBCHODNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY 

(kategorie domácnost do 630 MWh/rok) 
 
 
 

Hlava 1. 
Obchodní část 

 
 

 
Čl. I. Dodací podmínky  

 
a) sjednané množství plynu je určeno pro jednotlivá odběrná místa, kterými jsou místa, ve kterých jsou instalována odběrná plynová zařízení, do nichž se 

uskutečňuje dodávka plynu měřená měřicím zařízením (dále jen plynoměr), který je ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy (dále jen PDS), jímž je 
měřeno množství plynu dodávané zákazníkovi, 

 
 
 
 

Čl. II.  Cena za sdruženou službu dodávky plynu 
 

1. Cena za sdruženou službu dodávky plynu se skládá z ceny za distribuci plynu, z ceny za ostatní služby dodávky a příslušných daní dle platných předpisů 
České republiky.  

2. Cena za distribuci je regulovaná. Veškeré platby za distribuci, včetně platby za překročení rezervované distribuční kapacity, vycházejí z cen a principů 
výpočtu dle platného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (dále jen ERÚ). 

3. Cena za ostatní služby dodávky (dále také cena za dodávku plynu) je stanovena jako jednosložková fixní a je uvedena v Příloze č.1, Jednosložková cena 
se skládá z ceny za přepravu plynu, ceny za strukturování a ceny za odebrané množství. Uvedená cena je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále 
jen DPH) a bez daně z plynu. DPH, daň z plynu ve smyslu zákona číslo 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, v platném znění.  

 
 
 

 
Čl. III.  Fakturační a platební podmínky 

 
1. Podkladem pro vyúčtování odebraného plynu jsou údaje zaznamenané plynoměrem ve vlastnictví PDS. Dodávka plynu za uplynulé fakturační období bude 

zákazníkovi vyúčtována fakturou - daňovým dokladem (dále jen faktura), který bude obsahovat náležitosti dle obecně závazných právních předpisů. Touto 
fakturou budou vyúčtovány uhrazené zálohy do data odečtu uvedeného na faktuře. Fakturu s výsledným nedoplatkem je povinen zákazník zaplatit 
obchodníkovi nejpozději do 14 dnů od data doručení faktury na bankovní účet obchodníka uvedený v záhlaví faktury pod variabilním symbolem předmětné 
faktury. Vznikne-li přeplatek, uhradí jej obchodník zákazníkovi nejpozději do 14 dnů od data vystavení faktury, a to tehdy, nemá-li zákazník neuhrazené 
finanční závazky vůči obchodníkovi. V případě neuhrazených finančních závazků ze strany zákazníka bude přeplatek použit k započtení těchto závazků. 
V případě prodlení s platbou zaplatí zákazník obchodníkovi úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a 
poplatek z prodlení podle občanského zákoníku, v platném znění. Stejným způsobem bude obchodník postupovat a účtovat při ukončení odběru plynu. 

 
2. Výši zálohy na dodávku plynu stanoví obchodník na základě předpokládaného ročního odběru plynu s ohledem na výkon spotřebičů.  Obchodník je oprávněn 

stanovit periodu placení záloh, provést úpravu její výše na základě skutečné spotřeby plynu v předchozím období, při změně ceny plynu a při rozšíření odběru 
plynu. Zákazník může změnit výši zálohy po domluvě s obchodníkem. 

 
3. Zálohy jsou splatné vždy do 12. dne příslušného kalendářního měsíce. Do faktury se zaúčtují pouze platby záloh připsané na bankovní účet obchodníka do 

data odečtu plynoměru. Zálohy zaplacené po tomto datu budou vyúčtovány v následujícím zúčtovacím období. 
 
4. Obchodník je povinen vystavit daňový dobropis či vrubopis k původní faktuře, pokud obsahuje chyby vzniklé nesprávným odečtem plynoměru, chybou 

způsobenou nesprávným chodem plynoměru, použitím nesprávné ceny plynu, početní chybou, nesprávným uvedením odečtového období, nesprávně 
uvedenou výší stálých platů. 

 
5. V případě, že má zákazník pochybnosti o správnosti vyúčtování, je oprávněn uplatnit písemně u obchodníka reklamaci. Obchodník je povinen vyřídit reklamaci 

zákazníka ve lhůtách stanovených obecně platnými právními předpisy, především zákonem č. 458/200 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, v platném znění včetně jeho prováděcích vyhlášek. Pokud je reklamace shledána oprávněnou, 
obchodník vystaví daňový dobropis či vrubopis.  
 

6. V případě nedodržení platebních podmínek dle tohoto článku, zvláště placení záloh a faktur ve stanovených výších a lhůtách, je obchodník oprávněn přerušit 
dodávku plynu. 

 
7.  V případě, že je zákazníkovi zaslána faktura jako zásilka do vlastních rukou a zákazník nebyl zastižen, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, je pro účely 

smlouvy dnem doručení 3. den uložení zásilky na poště. Pokud zákazník neoznámí obchodníkovi změnu adresy a zásilka bude z tohoto důvodu nedoručitelná, 
považuje se pro účely smlouvy za den doručení 3. den od odeslání této zásilky. 
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Hlava 2.  
Distribuční a technická část 

 
 

 
Čl. I. Technické podmínky 

 
1. Údaje o plynoměru zákazníka jsou uvedeny ve Smlouvě o připojení k distribuční soustavě. Zákazník je povinen respektovat pravidla, vydaná příslušným 

Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen PDS), při odběru plynu. 
 
 

 
Čl. II. Omezení nebo přerušení dodávek plynu 

 
1. Omezení nebo přerušení dodávek a odběru plynu se řídí energetickým zákonem. 
 
2. Omezení nebo přerušení dodávaného množství plynu při stavech nouze nebo předcházení jejich vzniku se řídí vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 

334/2009 Sb., o stavech nouze v plynárenství, v platném znění. 
 
3. PDS je oprávněn omezit nebo přerušit dodávky plynu z důvodu nesplnění fakturačních a platebních podmínek zákazníkem, nebo jestliže zákazník opakovaně 

neumožní PDS přístup k plynoměru. 
 
 
 
 
 

 

 
Čl. III. Měření plynu 

 
 Měření dodávky plynu je prováděno plynoměrem ve vlastnictví PDS, který zodpovídá za jeho metrologické zabezpečení. 
  

Zákazník 
 
a) je povinen upravit odběrné místo pro instalaci plynoměru na základě schválené projektové dokumentace měření dle technických podmínek navržených PDS 
b) je povinen odebírat plyn pouze přes plynoměr PDS a kdykoliv umožnit PDS přístup k plynoměru za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či 

odebrání, popř. zaplombování plynoměru,  
c) je povinen hlásit neprodleně PDS případné poškození úředních nebo provozních plomb a známek, 
d) je povinen zdržet se jakýchkoliv zásahů do plynoměru a jeho připojení, chránit plynoměr před poškozením či odcizením a neprodleně hlásit každou závadu, 

poruchu či ztrátu PDS, 
e) je povinen požádat obchodníka písemně o úpravu odběru související se změnou počtu nebo výkonu spotřebičů nejméně 45 dnů před zamýšlenou změnou.  
f) má možnost všechny výše uvedené případy řešit ve spolupráci s Obchodníkem. Obchodník je povinen na Zákazníkovu žádost sjednat a podat příslušné 

žádosti a sdělení na PDS . 
 
 

 
 
 
 
 

Čl. IV. Neoprávněný odběr plynu 
 
1. Neoprávněným odběrem plynu dle § 74 odst. 1 energetického zákona je 
 

- odběr bez uzavřené smlouvy na dodávku plynu nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou na dodávku plynu, 
- odběr při opakovaném neplacení smluvených záloh nebo nezaplacení vyúčtování za odebraný plyn, 
- odběr bez plynoměru, 
- připojení nebo odběr z té části zařízení, kterou prochází neměřený plyn, 
- odběr plynoměrem, který nezaznamenává odběr nebo zaznamenává odběr nesprávně ke škodě plynárenského podnikatele nebo obchodníka 

s plynem, v důsledku neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo do jeho součásti či příslušenství,  
- odběr plynoměrem, který nebyl připojen příslušným plynárenským podnikatelem nebo jehož připojení jím nebylo schváleno, 
- odběr plynoměrem, na kterém bylo porušeno zajištění proti neoprávněné manipulaci, a nebyla splněna povinnost podle § 71 odst. 10 

energetického zákona, 
- odběr v souvislosti s neoprávněným zásahem na přímém plynovodu či na zařízení distribuční soustavy, zařízení přepravní soustavy, zařízení 

pro výrobu nebo těžbu plynu či zařízení pro uskladňování plynu. 
 

2. Dle Energetického zákona č. 458/2000 Sb. je při neoprávněném odběru zákazník povinen uhradit skutečně vzniklou škodu. Nelze-li vzniklou škodu 
prokazatelně stanovit, je škoda vypočtena podle § 8 vyhlášky č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v 
plynárenství, v platném znění (dále jen Pravidla provozu).  
Škodu a náklady spojené se zjištěním neoprávněného odběru plynu a smluvní pokutu je zákazník povinen zaplatit ve lhůtě uvedené v jejich vyúčtování.  
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Hlava 3. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
 

Čl. I. Práva a povinnosti obchodníka 
 
a) Obchodník se zavazuje dodávat plyn se závazkem zajištění přepravy plynu, distribuce plynu a uskladnění plynu, 
b) Obchodník není povinen zajistit provedení zvláštního odečtu v případě změny ceny a při stanovení odebraného množství plynu bude postupovat dle 

příslušných právních předpisů. 

 
Čl. II. Práva a povinnosti zákazníka 

 
a) platit obchodníkovi zálohy a faktury za odebraný plyn ve stanovených termínech a výši a dodržovat tak platební a fakturační podmínky dle hlavy 1. čl. III. těchto 

Obchodně-technických podmínek, 
b) písemně hlásit obchodníkovi všechny zásadní změny identifikačních údajů, které mohou ovlivnit plnění smlouvy, 
c) odstoupit od Smlouvy v případě neplnění smluvních povinností ze strany Obchodníka nebo v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních nebo 

cenových podmínek. 

 
 
 

Hlava 4. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou a to od ……….. do 31.12.2016 a považuje se za smlouvu o Sdružených službách dodávky plynu podle § 72 odst. 2 

energetického zákona. V případě, že Zákazník nebo Obchodník neprojeví svou vůli nepokračovat v daném smluvním vztahu vždy nejpozději do dvou měsíců 
před uplynutím doby, na kterou byla sjednána (tzn. do 31.10. příslušného roku), prodlužuje se Smlouva včetně Přílohy č.1, automaticky o jeden kalendářní rok. 
Pokud v dané lhůtě Zákazník neoznámí Obchodníkovi požadované množství plynu bude se mít za to, že Zákazník požaduje stejné množství a stejnou výši 
jako v roce předcházejícím. Právní vztahy smluvních stran smlouvou blíže neupravené se řídí energetickým zákonem, právními předpisy vydanými k jeho 
provedení a ostatními obecně závaznými předpisy. 
 

2. V případě změny ceny za ostatní služby dodávky pro následující kalendářní rok, Obchodník zašle Zákazníkovi Dodatek ke Smlouvě s navrhovanou změnou do 
30.9. příslušného roku, na e-mail kontaktní osoby, uvedené záhlaví této Smlouvy. 
 

3. V případě, že zákazník s navrženou změnou na další kalendářní rok nesouhlasí, může Obchodníkovi vypovědět Smlouvu do 31.10. příslušného roku, 
následně pak Smlouva zaniká k 31.12. příslušného roku. V případě, že Zákazník nezašle nesouhlas se změnou ceny do 31.10.příslušného roku, ani nezašle 
zpět Obchodníkovi potvrzený Dodatek ke Smlouvě, bude se mít za to, že Zákazník s navrženou změnou souhlasí a Dodatek k Smlouvě bude oboustranně 
potvrzen po 31.10. příslušného roku. 

 
4. Zákazník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté údaje uvedené ve smlouvě jsou správné a pravdivé. 

 
5. Obchodník se zavazuje nakládat s osobními údaji zákazníka v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 

(dále zákon o ochraně osobních údajů). Zákazník je seznámen s touto skutečností a pro tento případ se zpracováním svých osobních údajů souhlasí.   
 
6. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů uděluje po dobu trvání smlouvy zákazník obchodníkovi oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a 

užívat jeho osobní údaje uvedené na první straně smlouvy pro účely informačních a účtovacích systémů obchodníka a pro komunikaci se zákazníkem o všech 
službách obchodníka a v souvislosti s plněním předmětu smlouvy obchodníkem a zákazníkem (zejména informování o nových službách obchodníka, 
průzkumy spokojenosti se službami obchodníka, atd. Správcem osobních údajů zákazníka podle zákona o ochraně osobních údajů uvedených ve smlouvě je 
obchodník. Zákazník byl seznámen s tím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a je možné ho písemně odvolat. 

 
7. Účastníci smlouvy stanovují, že spory vzniklé při plnění smlouvy budou řešit příslušné soudy ČR. 
 
8. Smluvní strany se zavazují, že informace obsažené v této smlouvě mají důvěrný charakter. 
 
9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
10. Smluvní vztah založený smlouvou končí dnem ukončení odběru plynu v souladu s hlavou 4. bodu 1) těchto Obchodně-technických podmínek. Obchodník je 

oprávněn vypovědět smlouvu v případě neoprávněného odběru plynu ze strany zákazníka. Obchodník je rovněž oprávněn smlouvu vypovědět, nezaplatí-li 
zákazník dlužné částky dle hlavy 1. čl. III. těchto Obchodně-technických podmínek ve lhůtě splatnosti a nedojde-li k jejich zaplacení či uzavření dohody o jejich 
úhradě mezi obchodníkem a zákazníkem do 21 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo ze strany zákazníka k prodlení s placením. Tím však není dotčena 
povinnost zákazníka uhradit veškeré dlužné částky obchodníkovi. Výpověď je účinná dnem jejího doručení zákazníkovi. V případě, že zákazník písemnou 
výpověď, zaslanou mu jako zásilka do vlastních rukou, nepřevezme, ačkoli se v místě doručení zdržuje, je pro účely smlouvy dnem doručení 3.den uložení na 
poště. Pokud zákazník neoznámí obchodníkovi změnu adresy a zásilka bude z toho důvodu nedoručitelná, považuje se pro účely smlouvy za den doručení 
3.den od odeslání této zásilky. 

 
11. Smlouva je uzavřena svobodně a vážně a její obsah je určitý a srozumitelný, smluvní strany s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
12. Smluvní strany se dohodli, že veškerá komunikace, včetně zasílání předpisů záloh a zúčtovacích faktur, bude probíhat elektronickou cestou prostřednictvím 

kontaktních e-mailů uvedené na 1.straně této Smlouvy. 
 

13. Smlouva obsahuje 5 stran. Je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 
 
 

 
 

V Plzni         V Plzni     

   

 

 

………………………..      ……………………… 

Linda Fejfarová        

 zmocněnec        zákazník 
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Příloha č.1 k Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu č.  

 

 

Jednosložková fixní cena včetně ceny za přepravu a strukturování 

činní  ……..,-Kč/MWh pro období ……….. – 31.12.2016.  

V případě, že cena na další smluvní rok nebude změněna, prodlužuje se automaticky platnost této ceny na 
další kalendářní rok.  

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni         V Plzni     

   

 

 

………………………..      ……………………… 

Linda Fejfarová        

zmocněnec        zákazník 


