
CENÍK POPLATKŮ 
A SMLUVNÍCH SANKCÍ

Poplatek za zaslání výsledku kontroly úhrady plateb formou dopisu
7 dní po splatnosti závazku

0,- Kč

Smluvní sankce za zaslání druhé výzvy k úhradě závazků formou dopisu
17 dní po splatnosti závazku

250,- Kč

Smluvní sankce za zaslání třetí výzvy k úhradě závazků formou doporuče-
ného dopisu 27 dní po splatnosti závazku

300,- Kč

Poplatek za adresné upozornění na změnu VOP a/nebo zvýšení cen 
formou doporučeného dopisu

50,- Kč

Poplatek za odpojení odběrného místa z důvodu neplnění podmínek dle VOP ze strany zákazníka

Elektřina 4.000,- Kč

Plyn 7.000,- Kč

Ceny dle ceníku poplatků a smluvních sankcí jsou účinné od 20.2.2013

V případě změny výše DPH se ceník aktualizuje dle platné sazby.

Burzovní palác
1. patro, recepce Regus
Rybná 682/14
110 05   Praha 1

Infolinka: 840 011 888

E-mail: info@energieprozivot.eu

ČL. I OBECNÁ USTANOVENÍ PRO DODÁVKY ELEKTŘINY A PLYNU

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1) Všeobecné obchodní podmínky dodávky elektřiny a zemního plynu (dále jen „VOP“) zákazníkovi 
(dále jen „Zákazník“) upravují obchodní a technické podmínky dodávky elektřiny a/nebo plynu 
a zajištění distribuce elektřiny, resp. zajištění distribuce plynu, a souvisejících služeb držitelem 
licence na obchod s elektřinou a licence na obchod s plynem, společností Energie pro život s.r.o., 
se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha, IČ: 24789950, DIČ: CZ24789950, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 174437 (dále jen „Obchodník“).

2) Společný název pro Obchodníka a Zákazníka je „Účastníci“ a jednotlivě „Účastník“.
3) VOP podrobněji upravují práva a povinnosti účastníků Smlouvy obecně definované zákonem 

č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích 
(energetický zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „EZ“) a příslušnými prováděcími 
a souvisejícími právními předpisy, technickými pravidly a doporučeními veřejnoprávních orgánů.

4) VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a smlouvy 
o sdružených službách dodávky plynu (dále jen „Smlouva“) a jsou v platném znění uveřejněny 
na internetové stránce Obchodníka (www.energieprozivot.eu).

5) Uzavřením Smlouvy se Obchodník zavazuje dodávat elektřinu, resp. plyn, a zajistit na vlastní 
jméno a na vlastní účet přenos elektřiny a distribuci elektřiny, resp. přepravu plynu, distribuci plynu 
a službu strukturování, a Zákazník se zavazuje zaplatit za uskutečněnou dodávku sjednanou cenu.

6) Smlouvu je možné uzavřít písemně. Sjednání písemného uzavření Smlouvy je možné zajistit 
také prostřednictvím Obchodníkem nahrávaného telefonického hovoru, vyplněním formuláře 
na internetu, nebo vyplněním formuláře a jeho zasláním elektronickou poštou, příp. dopisem. 
Dnem uzavření Smlouvy je den podpisu Smlouvy posledním Účastníkem.

7) Obchodník je oprávněn po obdržení Smlouvy provést telefonické potvrzení zájmu Zákazníka 
uzavřít Smlouvu, a pokud nebude zájem ze strany Zákazníka potvrzen, je Obchodník oprávněn 
rozhodnout o dalším postupu a od Smlouvy odstoupit.

8) Při uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, resp. smlouvy o sdružených 
službách dodávky plynu, Zákazník výslovně souhlasí, aby Obchodník uzavřel s příslušným 
provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „PDS“) smlouvu zahrnující distribuci elektřiny, 
resp. distribuci plynu, do odběrného nebo předávacího místa Zákazníka.

9) Zákazník zplnomocňuje podpisem Smlouvy Obchodníka ke všem úkonům nutným k ukončení 
smluvního vztahu se současným dodavatelem sdružených služeb a dále k uzavření smlouvy 
o připojení pro předmětné odběrné místo, pakliže smlouva o připojení již nebyla uzavřena. 
Zákazník se dále zavazuje poskytovat Obchodníkovi veškerou potřebnou součinnost k tomu, aby 
Smlouva mohla být řádně plněna a zavazuje se nečinit za trvání Smlouvy žádné úkony směřující 
k omezení či zamezení existence podmínek pro řádné plnění Smlouvy, zejména se zavazuje 
od okamžiku uzavření Smlouvy s Obchodníkem po dobu jejího trvání do okamžiku zahájení 
dodávky elektřiny a/nebo plynu Obchodníkem Zákazníkovi nesjednat jiný smluvní vztah s jiným 
dodavatelem elektřiny a/nebo plynu pro předmětné odběrné místo či učinit jiný úkon směřující 
k zabránění zahájení dodávky elektřiny a/nebo plynu Obchodníkem Zákazníkovi, s výjimkou úkonů, 
k nimž je výslovně oprávněn dle Smlouvy a těchto VOP. Zákazník bere na vědomí, že porušení 
tohoto závazku je podstatným porušením Smlouvy, jež Obchodníka opravňuje k odstoupení od 
Smlouvy a dále zakládá jeho nárok na smluvní poplatek dle čl. I odst. 3 bodu 1 písm. b) těchto 
VOP. Zákazník je povinen tento smluvní poplatek uhradit se splatností 14 dní od data vystavení 
faktury, pokud nestanoví Ceník jinak.

10) Závazkový vztah Obchodníka se Zákazníkem, který odebírá elektřinu a/nebo plyn pro svoji 
domácnost nebo pro potřeby správy a provozu společných částí domu sloužících pouze pro 
společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů (dále jen „Domácnost“), se řídí režimem 
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění. Závazkový vztah Obchodníka se 
Zákazníkem, který odebírá elektřinu pro účely podnikání, popř. u státu a územně samosprávných 
celků v souvislosti se zajišťováním veřejných potřeb, se řídí režimem zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník v platném znění (dále jen „ObchZ“). V ostatních případech se závazkové 
vztahy Účastníků řídí ve smyslu ust. § 262 odst. 1 ObchZ režimem tohoto zákona, pokud tento 
nebo jiný zákon nestanoví jinak.

2. ZÁLOHY A FAKTURACE
1) Zákazník se zavazuje, že za dodávanou a odebíranou elektřinu, resp. za dodaný a odebraný plyn, 

bude platit Obchodníkovi zálohy. Výše a četnost záloh je stanovena platným rozpisem záloh/
platebním kalendářem. V návaznosti na cenové úpravy a spotřebu posledních fakturačních 
období si Obchodník vyhrazuje právo jednostranně upravovat výši anebo četnost záloh pro 
následující fakturační období. Výše zálohové platby vychází ze spotřeby za předchozí srovnatelné 
zúčtovací období, nejvýše však v rozsahu důvodně předpokládané spotřeby elektřiny nebo plynu 
na následující zúčtovací období. Obchodník je oprávněn provádět úpravu výše anebo četnosti 
záloh i v průběhu fakturačního období, pokud je zřejmě nepřiměřená velikosti odběru nebo 
dojde ke změně cen elektřiny, resp. plynu, případně při opakovaném nedodržování smluveného 
způsobu placení závazků Zákazníkem. Změnu výše anebo četnosti záloh je Obchodník povinen 
Zákazníkovi oznámit formou nového rozpisu záloh/platebním kalendářem. Zákazník může 
požádat o změnu rozpisu záloh.

2) Fakturu Obchodník odešle Zákazníkovi neprodleně po vystavení na sjednanou zasílací adresu 
dle Smlouvy. Faktura je splatná 15. den od jejího vystavení nebo v den splatnosti v ní uvedený, 
je-li tento den dnem pozdějším, není-li dohodnuto ve Smlouvě jinak.

3) Obchodník se zavazuje vystavovat daňový doklad (dále také „vyúčtování“) s náležitostmi dle 
příslušných právních předpisů na základě dodaného odečtu měřidla od příslušného PDS, a to po 
ukončení fakturačního období nebo při ukončení smluvního vztahu, jakož i v případě přerušení 
dodávky elektřiny, resp. plynu, v důsledku porušení Smlouvy Zákazníkem. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění je den, kdy Obchodník zjistil skutečnou spotřebu Zákazníka. Tento stav bude 
znám nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne, kdy Obchodník získal naměřené údaje o spotřebě. 
Ve faktuře budou vyúčtovány zaplacené zálohy pro příslušné fakturační období. 

4) V případě, že Obchodník má vůči Zákazníkovi splatnou pohledávku, je oprávněn dle svého 
uvážení použít přeplatek vyúčtování k  jednostrannému započtení proti pohledávce vůči 
Zákazníkovi. Obchodník se zavazuje s přeplatkem naložit v souladu s podmínkami stanovenými 
ve VOP. V případě více splatných pohledávek jsou po uhrazení (části) pohledávky od Zakazníka 
uspokojeny pohledávky podle data jejich splatnosti, počínaje tou s nejstarším datem splatnosti.

5) Účastníci si sjednávají právo Obchodníka započíst při vyúčtování případné přeplatky do zálohových 
plateb na dodávku elektřiny či plynu v následujícím vyúčtovacím období. V případě, že Zákazník 
písemně požádá o navrácení přeplatku, bude mu tento navrácen na bankovní účet uvedený ve 
smlouvě nebo v žádosti o navrácení, nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou ve Smlouvě, 
a to na základě pozitivního zhodnocení výše přeplatku a finanční situace a bonity Zákazníka. 
Přeplatky do výše 100 Kč se nevracejí a vždy se započítávají do dalších zálohových plateb.

6) Jakákoliv platba se považuje za splněnou řádně a včas, je-li použit správný variabilní symbol, číslo 
účtu a částka. Platba musí být připsána na účet Obchodníka, a to nejpozději do data splatnosti.

7) Při neoprávněném odběru je Zákazník povinen uhradit skutečně vzniklou škodu. Nelze-li vzniklou 
škodu prokazatelně stanovit, je náhrada škody vypočtena podle příslušného právního předpisu.

8) Zákazník se zavazuje uhradit Obchodníkovi veškeré náklady spojené s přerušením nebo ukončením 
dodávky elektřiny, resp. plynu, z viny na jeho straně, nebo z důvodu neoprávněného odběru 
elektřiny, resp. plynu, které vůči Obchodníkovi uplatní PDS.

9) Jestliže by dodávky elektřiny, resp. plynu, nebo jiná plnění poskytovaná podle Smlouvy byly 
přímo či nepřímo zatíženy jakýmikoliv daněmi, poplatky nebo odvody anebo přímo či nepřímo 
zatíženy zvláštními platbami stanovenými energetickým zákonem, jeho prováděcími předpisy, 
rozhodnutím Energetického regulačního úřadu (dále jen „ERÚ“) nebo zvláštními právními předpisy, 
které v okamžiku uzavření Smlouvy nebyly známé nebo účinné, nebo jestliže by se takové daně, 
poplatky nebo odvody nebo zvláštní platby zatěžující dodávky elektřiny nebo dodávky plynu 
nebo jiná plnění poskytovaná podle Smlouvy zvýšily, je Obchodník oprávněn převést veškerá 
z toho vyplývající zatížení Zákazníkovi prostřednictvím zvýšení ceny odpovídajícímu zvýšenému 
zatížení dodávek nebo jiných plnění a Zákazník je povinen takto zvýšenou cenu Obchodníkovi 
zaplatit; to platí i pro zatížení, která na Obchodníka přenesou jeho dodavatelé elektřiny, resp. 
dodavatelé plynu, pokud taková zatížení spočívají ve zvýšení daní, poplatků nebo odvodů nebo 
zvláštních plateb nebo v zavedení nových daní, poplatků nebo odvodů nebo zvláštních plateb, které 
přenesou obchodníci s elektřinou, resp. obchodníci s plynem na Obchodníka. Uvedený způsob 
změny ceny platí i pro případ dodatečného snížení nebo zrušení daní, poplatků nebo odvodů 
nebo zvláštních zákonných plateb zatěžujících dodávky elektřiny, resp. dodávky plynu, nebo 
jiná plnění poskytovaná podle Smlouvy, které nesl Obchodník nebo které nesli jeho dodavatelé 
elektřiny nebo dodavatelé plynu, pokud tito takové zvýhodnění na Obchodníka přenesli. Tato 
úprava nepředstavuje změnu smluvních podmínek nebo zvýšení ceny opravňující Zákazníka 
k odstoupení od Smlouvy ve smyslu příslušných právních předpisů.

10) Ostatní případné platby podle Smlouvy (např. smluvní poplatky, škody, úroky z prodlení, další 
náklady, náhrady) jsou splatné na výzvu k jejich úhradě, nestanoví-li VOP nebo Ceník jinak. Doklad 
o zaplacení dalších nákladů je Obchodník povinen vystavit na žádost Zákazníka po jejich úhradě. 
Mohou být také vyúčtovány samostatnou fakturou, popř. spolu s fakturou při vyúčtování dodávky 
elektřiny, resp. plynu. Samostatná faktura je splatná 15. den ode dne vystavení faktury nebo v den 
splatnosti v ní uvedený, je-li tento den dnem pozdějším, nebude-li ve Smlouvě dohodnuto jinak.

11) Všechny platby se provádějí v měně CZK, není-li dohodnuto ve Smlouvě jinak. Náklady spojené 
s úhradou závazků podle Smlouvy (např. bankovní poplatky, poštovní poplatky) nese každý 
Účastník na své straně. Ve Smlouvě lze dohodnout zejména následující způsoby placení:
a) Přímé inkaso z bankovního účtu: Zákazník u svého peněžního ústavu sjedná souhlas s inkasem ve 

prospěch bankovního účtu Obchodníka. Podnět k úhradě veškerých plateb realizuje Obchodník;
b) Vlastní podnět: Zákazník hradí veškeré platby Obchodníkovi z vlastního podnětu – způsobem, 

který mu nejlépe vyhovuje, např. složením částky na účet Obchodníka, bezhotovostním 
převodem (jednorázový příkaz, trvalý příkaz) ze svého bankovního účtu, prostřednictvím 
poštovní poukázky typu A. Obchodník však na úhradu platby Zákazníkovi poukázky nezasílá;

c) SIPO: Zákazník pro platby záloh sjedná u provozovatele poštovních služeb Sdružené 
inkaso plateb obyvatelstva. Zákazník hradí zálohy dle platebního dokladu SIPO, který zasílá 
provozovatel poštovních služeb.

12) Změny bankovních účtů jsou Účastníci povinni bez zbytečného odkladu písemně oznámit 
druhému Účastníkovi.

13) Účastníci sjednávají, že případné nejednoznačně přiřazené platby poskytnuté Zákazníkem 
na bankovní účet Obchodníka, může Obchodník započíst na kteroukoli svoji pohledávku za 
Zákazníkem, a to dle uvážení Obchodníka. V případě více splatných pohledávek jsou uspokojeny 
pohledávky podle data jejich splatnosti, počínaje tou s nejstarším datem splatnosti. Nezapočtené 
nejednoznačně přiřazené platby vrátí Obchodník Zákazníkovi bez zbytečného odkladu po jeho 
výzvě anebo, pokud nebude dohodnuto jinak, v rámci možností Obchodníka převodem na 
účet Zákazníka nebo popř. poštovní poukázkou, bez zbytečného odkladu poté, co Obchodník 
nejednoznačně přiřazenou platbu identifikoval a nemohl s ní naložit jinak. Za den vrácení 
přeplatku se považuje den připsání odpovídající finanční částky na bankovní účet Zákazníka, 
v případě využití provozovatele poštovních služeb v den, kdy je Obchodníkem příslušná částka 
ve prospěch Zákazníka poukázána.

14) Faktury, zálohové faktury a další korespondence a sdělení Obchodníka vystavená způsobem 
hromadného zpracování dat nemusí obsahovat razítko ani podpis Obchodníka, resp. mohou 
být opatřeny faksimilií podpisu Obchodníka nebo jeho razítka.

15) Zákazník je povinen uhradit Obchodníkovi náklady spojené se zasíláním výzev, upomínek apod. 
ke splnění povinností Zákazníka ze Smlouvy, náklady spojené se zahájením přerušení, přerušením, 
obnovením nebo ukončením dodávky elektřiny, resp. plynu dle Ceníku.

3. SMLUVNÍ POPLATKY
1) Zákazník je povinen zaplatit Obchodníkovi smluvní poplatek:

a) ve výši stanovené Ceníkem Obchodníka, který tvoří součást Smlouvy, a  je uveřejněn na 
internetové stránce Obchodníka;

b) ve výši součinu jedné dvanáctiny předpokládané roční spotřeby Zákazníka dle Smlouvy 
a částky 1 000 Kč/MWh (slovy jeden tisíc korun českých za megawatthodinu) za porušení 
povinnosti podle ustanovení čl. I odst. 1 bodu 9 těchto VOP a povinnosti nemít více dodavatelů 
při přenesení odpovědnosti za odchylku na Obchodníka za každý započatý měsíc porušení 
citovaných povinností; uplatněním smluvního poplatku není dotčeno právo Obchodníka 
k odstoupení od Smlouvy.

2) V případě, že Zákazník je v prodlení se zaplacením svého závazku podle VOP nebo podle 
Smlouvy déle než 1 měsíc po datu splatnosti, je Obchodník oprávněn předat či postoupit třetí 
straně tento závazek po splatnosti k vymáhání. Zákazník podpisem Smlouvy bere na vědomí, 
že v případě vymáhání pohledávky třetí stranou je povinen uhradit náklady a poplatky spojené 
s tímto vymáháním ve prospěch této třetí strany.

3) Ujednání o smluvních poplatcích nemá vliv na samostatný nárok oprávněného Účastníka na 
náhradu škody v plné výši a na úrok z prodlení.

4. PLATNOST SMLOUVY A JEJÍ UKONČENÍ 
1) Doba trvání Smlouvy je uvedena ve Smlouvě.
2) Smlouva může být ukončena uplynutím doby, na kterou byla sjednána, výpovědí u Smluv 

uzavřených na dobu neurčitou, dohodou při ukončení odběru nebo při změně odběratele 
na odběrném místě, dohodou Účastníků nebo odstoupením od Smlouvy v souhlasu s VOP 
a příslušnými zákonnými ustanoveními.

3) Smlouva uzavíraná na dobu určitou se po uplynutí této doby automaticky prodlužuje o stejné 
období, a to i opakovaně, pokud jeden z Účastníků nejpozději 3 měsíce před ukončením platnosti 
Smlouvy nepožádá písemně o její ukončení. 

Všeobecné obchodní podmínky 
dodávky elektřiny a plynu


