3ĜHGVPOXYQt,1)250$&(SUR]iND]QtND6SRWĜHELWHOH
NH6PORXYČRGRGiYFH]HPQtKRSO\QXDNH6PORXYČRVGUXåHQêFKVOXåEiFKGRGiYN\]HPQtKRSO\QX
Obchodník:

STEnergy
Energys.r.oVtGOR3UDKD/LEHĖ/LVDERQVNi36ý,ý2',ý&=2EFKRGQtUHMVWĜtN6SROHþQRVWMH
s.r.o., sídlo: Ocerlárská 1354/35 Praha 9, PSČ 190 00, provozovna: Radlická 2000/3 Praha 5, PSČ 150 00, IČO:
ST
60462523, DIČ: CZ60462523, Obchodní rejstřík: Společnost je zapsána v OR vedeného Městským soudem v Praze, sp.zn. C 26337;
]DSViQDY25YHGHQpKR0ČVWVNêPVRXGHPY3UD]HVS]Q&%DQNRYQtVSRMHQt5DLIIHLVHQEDQNDV3UDKDýtVOR~þWX
Bankovní spojení: Equa bank a.s., Praha; číslo účtu 1025266651/6100; č. licence: 241018258 - skupina 14, č. registrace u OTE: 5750,
þOLFHQFHVNXSLQDþUHJLVWUDFHX27(WHOHPDLOLQIR#HQHUJLHSO\QF]ZHEZZZHQHUJLH
tel: 222(dále
741jen
022,
222 741 000,
email:
info@stenergy.cz, web: www.stenergy.cz (dále jen jako "Obchodník" nebo "Dodavatel")
plyn.cz
"Obchodník"
nebo
"Dodavatel")

Obchodník tímto ve smyslu ustanovení § 1811 a § 1820 ]iNþ 89/2012 Sb., REþDQVNê zákoník (dále jen REþDQVNê zákoník") VGČOXMH
budoucím ]iND]QtNĤP (dálen jen jako "Zákazník" nebo "Zákzaníci") podstatné údaje a VNXWHþQRVWL pro X]DYĜHQt Smlouvy o dodávce zemního
plynu (dále jen jako "Smlouva o dodávce zemního plynu") a Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu (dále jen jako
"Smlouva o sdružených službách  GiOHREHFQČDVSROHþQČMHQMDNR6PORXYD 
Základní charakteristika uzavírané Smlouvy:
Obchodník a Zákazník spolu uzavíají Smlouvu o dodávce zemního plynu nebo Smlouvu o sdružených službách.
3ĜHGPČWHP6PORXY\MH
a) závazek Obchodníka zajistit dodávky zemního plynu vymezeného množstvím, þDVRYêP SUĤEČKHP a dalšími
charakteristikami Produktu vymezenými níže v tomto dokumentu a v Ceníku Obchodníka; v SĜtSDGČ X]DYĜHQt Smlouvy o
sdružených službách se Obchodník VRXþDVQČ zavazuje zajistit na vlastní jméno a na vlastní ~þHW distribuci zemního plynu,
služby strukturování (tj. pokrytí sezónního RGEČUX dle SRWĜHE Zákazníka) a další služby související s dodávkou (dále také jen
„GLVWULEXþQtVOXåE\“);
b) závazek Zákazníka zaplatit platit Obchodníkovi cenu (úplatu) za VSRWĜHERYDQê zemní plyn, v SĜtSDGČ Smlouvy o sdružených
dodávkách se Zákazník zavazuje zaplatit Obchodníkovi URYQČå za GLVWULEXþQt služby a související služby, Yþ SĜtVOXãQêFK daní
a SRSODWNĤ to vše dle platného Ceníku Obchodníka (není-li dohodnuto jinak), Ceníku UR]ãtĜHQêFK služeb a YêNRQĤ a Cenových
SĜHGSLVĤ
6PORXYDMHX]DYtUiQDQDGREXQHXUþLWRXQHERQDGREXXUþLWRXDWRGOHGRKRG\VPOXYQtFKVWUDQ
U Smlouvy X]DYĜHQp na dobu XUþLWRX platí, že pokud jedna ze Smluvních stran (tj. Zákazník nebo Obchodník) QHMPpQČ 3 PČVtFH SĜHG
uplynutím doby, na kterou je Smlouva sjednána, StVHPQČ neoznámí druhé Smluvní VWUDQČL že trvá na XNRQþHQt Smlouvy, Smlouva se
DXWRPDWLFN\SURGOXåXMHRVWHMQpREGREtQDMDNpE\ODSĤYRGQČX]DYĜHQDDWRLRSDNRYDQČ
V SĜtSDGČ X]DYĜHQt Smlouvy na dobu QHXUþLWRX lze Smlouvu MHGQRVWUDQQČ Y\SRYČGČW kteroukoliv smluvní stranou; YêSRYČGQt doba Smlouvy je
3 PČVtFH od prvního dne PČFtFH následujícího po PČVtFL v QČPå byla písemná YêSRYČć GRUXþHQD Obchodníkovi. Smlouvu je možné XNRQþLW
též dohodou nebo odstoupením od Smlouvy. Nejkratší doba, po kterou bude tedy PĤåH Smlouva strany zavazovat: od okamžiku X]DYĜHQt
6PORXY\GRSRVOHGQtKRGQHYêSRYČGQtGRE\DYãDNYSĜtSDGČXNRQþHQt6PORXY\GRKRGRXPĤåHWDWRGREDEêWSĜtSDGQČLNUDWãt
Základní vlastnosti / popis komodity:
zemní plyn
6SRWĜHEDSO\QXMH~þWRYiQDYN:KSĜLþHPåP3RGSRYtGiSĜLEOLåQČN:K
Jaký je rozdíl mezi dodavatelem a distributorem zemního plynu?
Dodavatelem je VSROHþQRVW od níž Zákazník kupuje samotný zemní plyn coby komoditu. Mezi dodavateli si PĤåH Zákazník vybrat a smlouvu
X]DYĜtWVMDNêPNROLYGRGDYDWHOHP
Distributorem je VSROHþQRVW která ]DMLãĢXMH transport zemního plynu do domácnosti Zákazníka. Distributor je dán územím, ve kterém se
RGEČUQpPtVWR=iND]QtNDQDFKi]tSURWR=iND]QtNGLVWULEXWRUD]PČQLWQHPĤåH
Pokud tedy Zákazník X]DYĜH s Obchodníkem coby dodavatelem smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu, umožní tak
2EFKRGQtNRYLVSRMLWGLVWULEXFL GRSUDYX DGRGiYNXGRMHGQpIDNWXU\D=iND]QtNWDNURYQČåGRVWDQČNDåGRURþQČSRX]HMHGQRY\~þWRYiQt
Pokud však Zákazník X]DYĜH s Obchodníkem coby dodavatelem pouze smlouvu o dodávce zemního plynu, bude Zákazník hradit dvojí faktury
UHVSGYČY\~þWRYiQt MHGQ\2EFKRGQtNRYLFRE\GRGDYDWHOLDGUXKpGLVWULEXWRURYL
=iNODGQtFKDUDNWHULVWLNDSURGXNWĤSURGXNWRYpĜDG\6WDQGDUG
URþQtRGEČUY
PtVWČVSRWĜHE\

VWUXþQiFKDUDNWHULVWLND

0 - 1,89 MWh
1,89 - 7,56 MWh
7,56 - 15,00 MWh
15,00 - 20,00 MWh
20,00 - 25,00 MWh

-HGQRWDULIQtSURGXNWXĜþHQ\SURPDORRGEČUYãHREHFQRXVSRWĜHEX]HPQtSO\QSURVWDQGDUGQt]iND]QtN\YNDWHJRULL
'RPiFQRVWQHER3RGQLNDWHO PDORRGEČU &HQDMHSODWQiSRFHOêFKKRGLQSRYãHFKQ\GQ\URNX

25,00 - 30,00 MWh
30,00 - 35,00 MWh
35,00 - 40,00 MWh
40,00 - 45,00 MWh
45,00 - 50,00 MWh
50,00 - 55,00 MWh

-HGQRWNRYpFHQ\MVRXRGVWXSĖRYiQ\GOHSiVPDVSRWĜHE\3ĜLĜD]HQtRGEČUQpKRPtVWD=iND]QtNDGRNRQNUpWQtKR
SiVPDVSRWĜHE\SURYiGtSĜtVOXãQêSURYR]RYDWHOGLVWULEXþQtVRXVWDY\ 3'6 GOHSĜHGFKR]tQHERSĜHGSRNOiGiQp
VSRWĜHE\

55,00 - 63,00 MWh
63,00 - 630,00 MWh

Obchodní podmínky Obchodníka:
Nedílnou VRXþiVWt uzavírané Smlouvy jsou URYQČå Obchodní podmínky dodávky zemního plynu a sdružených služeb dodávky zemního plynu
2EFKRGQtND GiOHMHQ23 NWHUpURYQČåWYRĜtMHGQX]SĜtORK6PORXY\
OP jsou GĤOHåLWp pro smluvní vztah mezi Obchodníkem a Zákazníkem, QHERĢ obsahují úpravu vzájemných práv a povinností. 1ČNWHUi smluvní
ujednání nejsou obsažena v samotné 6PORXYČ ale v souladu s ustanovením § 1751 REþDQVNpKR zákoníku jsou uvedena v OP. OP WYRĜt v
WLãWČQp SRGREČ coby SĜtORKD nedílnou VRXþiVW Smlouvy a spolu se Smlouvou jsou Zákazníkovi SĜHGiQ\ OP mají SĜHGQRVW SĜHG ustanoveními
REþDQVNpKR]iNRQtNX
23SRGOtKDMtPRåQRVWL]PČQ\]HVWUDQ\2EFKRGQtND
Cena:
&HONRYiFHQD]HPQtKRSO\QXVHVNOiGi]WČFKWRSRORåHN
 1HUHJXORYDQiVORåND XUþXMHGRGDYDWHO 
1.1) cena za dodávku zemního plynu - Tuto si smluvní strany sjednávají ve 6PORXYČ Cenová nabídka Obchodníka je
stanovena Ceníkem Obchodníka. Dosažení dohody o této FHQČ je nezbytným SĜHGSRNODGHP pro X]DYĜHQt Smlouvy.
Obchodník PĤåH tuto složku ceny PČQLW a to v souladu se zákonem þ 458/2000 Sb., energetický zákon, (dále jen "EZ") a OP
YSĜtSDGČ]YêãHQtWpWRVORåN\FHQ\Pi=iND]QtNSUiYRRG6PORXY\RGVWRXSLWYL]URYQČåQtåH 
 SHYQiFHQD]DRGEČUQpPtVWR
 5HJXORYDQiVORåND XUþXMH(5ÒVPOXYQtVWUDQ\VLQHPRKRXGRKRGQRXWFHQ\MLQp 
2.1) cena za distribuciWDWRPiGYČVORåN\
L SHYQRX VWiOiPČVtþQtSODWED]DSĜLVWDYHQRXNDSDFLWX
ii) pohyblivou = platba za odebrané množství zemního plynu
&HQ\]DGLVWULEXFLSO\QXVHPRKRXXMHGQRWOLYêFKGLVWULEXþQtFKREODVWt W]QYMHGQRWOLYêFKGLVWULEXþQtFKREODVWHFK OLãLW
2.2) poplatek za služby operátora trhu (OTE)
 'DQČ
 GDĖ]SĜLGDQpKRGQRW\ '3+
'OHþO/;;,,]iNRQDþ6EMH]HPQtSO\QSURNDWHJRULLGRPiFQRVWRVYRER]HQRGGDQČ]H]HPQtKRSO\QX
Celková platba za ]DMLãWČQt dodávky a distribuce zemního plynu za SĜtVOXãQp ]~þWRYDFt období se Y\SRþWH dle SĜtVOXãQêFK právních SĜHGSLVĤ a
to na ]iNODGČ ~GDMĤ o VSRWĜHEČ QDPČĜHQpVWDQRYHQp Zákazníkovi a dle sjednané jednotkové ceny, SĜLþHPå se SĜLSRþWH MHãWČ GDĖ z SĜLGDQp
hodnoty.
&HQ\GDOãtFKVOXåHESRVN\WRYDQêFKQDGUiPHFVPOXYQtFKSRGPtQHNMVRXXYHGHQ\Y&HQtNXUR]ãtĜHQêFKVOXåHEDYêNRQĤ2EFKRGQtND
Slevové programy:
9HãNHUpLQIRUPDFHQDMGHWHYSĜtOR]H6OHYRYêSURJUDP
Zálohy:
=iND]QtNMHSRYLQHQYSUĤEČKX]~þWRYDtFKREGREtSODWLW2EFKRGQtNRYLSUDYLGHOQp]iORK\
ýHWQRVW (periodicitu) záloh a výši záloh pro první ]~þWRYDFt období navrhuje Obchodník, a to SĜLPČĜHQČ dle ceny SĜHGSRNOiGDQpKR URþQtKR
RGEČUX plynu a dle ceny distribuce, SĜtSDGQČ v souladu podmínkami sjednaných GRSOĖNRYêFK služeb. Obchodník má právo dle týchž SULQFLSĤ
výši a þHWQRVW záloh upravovat. Možné ]SĤVRE\ úhrady záloh jsou následující: a) bankovním SĜHYRGHP b) souhlasem s inkasem, c) SIPO, d)
poštovní poukázkou - složenkou typu "A" (Zákazníkovi není zasílána, Zákzník ji vyplní sám), e) SĜtSDGQČ jiná. Hotovostní platba není možná.
V SĜtSDGČ ]SĤVREX úhrady záloh SURVWĜHGQLFWYtP služby SIPO je z technických GĤYRGĤ WĜHED platbu na první PČVtþQt zálohu provést
EDQNRYQtPSĜHYRGHPþLSRãWRXYQtSRXNi]NRX VORåHQNRX 
Za SĜtVOXãQp ]~þWRYDFt období poskytne Obchodník Zákazníkovi Y\~þWRYiQt dodávky zemního plynu a GLVWULEXþQtFK služeb dle platného
Ceníku Obchodníka, vymezené pravidelnými a / nebo PLPRĜiGQêPL RGHþW\ PČĜLGOD SĜtSDGQČ i odhady), to vše v souladu s OP. V této
souvislosti Obchodník Zákazníka YêVORYQČ XSR]RUĖXMH že v SĜtSDGČ vrácení SĜHSODWNĤ jiným ]SĤVREHP než bankovním SĜHYRGHP bude
=iND]QtNRYL~þWRYiQPDQLSXODþQtSRSODWHNYHYêãLGOHDNWXiOQtKR&HQtNXUR]ãtĜHQêFKVOXåHEDYêNRQĤ
Reklamace:
=iND]QtNPiGOHY\KOiãN\(5Òþ6ESUiYRYREHFQêFKREþDQVNRSUiYQtFKOKĤWiFKUHNODPRYDW

D QHGRGUåHQtVWDQGDUGXGRGiYN\ WRMVRXQDSĜFK\E\Y\~þWRYiQtPČĜHQt 
E QHGRGUåHQtVWDQGDUGXSĜHSUDY\DGLVWULEXFH WRMHQDSĜNYDOLWDSO\QXREQRYDGRGiYN\]HPQtKRSRSĜHUXãHQt 
F QHGRGUåHQtVWDQGDUGXSURY\Ĝt]HQtUHNODPDFH
5HNOPDFLMHWĜHEDXSODWQLWX2EFKRGQtNDStVHPQČ
Obecná REþDQVNRSUiYQt OKĤWD pro Y\Ĝt]HQt reklamace þLQt 30 GQĤ Výše uvedená vyhláška ERÚ však v ĜDGČ SĜtSDGĤ stanovuje OKĤWX odlišnou
QDSĜGQĤ VRKOHGHPQDXYHGHQpWDN2EFKRGQtN=iND]QtNDYêVORYQČXSR]UĖXMHQDQXWQRVWVH]QiPHQtVHVWtPWRSUiYQtPSĜHGSLVHP
Právo Zákazníka odstoupit od Smlouvy:
=iND]QtNVSRWĜHELWHO QHEROL=iND]QtNNDWHJRULH'RPiFQRVW PiSUiYRRG6PORXY\RGVWRXSLWYQiVOHGXMtFtFKSĜtSDGHFK
a) Obchodník zvýší cenu nebo jinak ]PČQt smluvní podmínky - Zákazník má právo odstoupit od Smlouvy bez udání GĤYRGĤ a to do 3
PČVtFĤ od ~þLQQRVWL SĜHGPČWQp ]PČQ\ V SĜtSDGČ že Obchodník DGUHVQČ Zákazníkovi oznámí 30 GQĤ SĜHGHP a VRXþDQČ jej SRXþt o jeho
právu od Smlouvy odstoupit, zkracuje se OKĤWD k odstoupení tak, že NRQþt již 10. dnem SĜHG ~þLQQRVWt ]PČQ\ Další podmínky pro takové
RGVWRXSHQtRG6PORXY\MVRXXSUDYHQ\Y(=D2EFKRGQtN=iND]QtNDYêVORYQČXSR]UĖXMHQDQXWQRVWVH]QiPHQtVHVQLP\
3ĜtSDGQp ]PČQ\ regulovaných složek ceny, vyvolané vydáním nových cenovýchh rozhodnutí ERÚ, se nepovažují za ]PČQX ceny sjednané
Smlouvou. 2EGREQČ SĜtSDGQp ]PČQ\ výše daní, které jsou vyvolány ]PČQRX REHFQČ závazných právních SĜHGSLVĤ se nepovažují za
]PČQXFHQ\VMHQGDQp6PORXYRX
b) Smlouva byla X]DYĜHQD mimo provozovnu Obchodníka QDSĜ prodejcem v PtVWČ E\GOLãWČ Zákazníka) - Zákazník má právo od
6PORXY\RGVWRXSLWEH]~GDQtGĤYRGĤDWRGRGQĤSĜHG]DKiMHQtPGRGiYN\]HPQtKRSO\QX
c) Smlouva byla X]DYĜHQD na dálku (tzv. GLVWDQþQČ - Jedná se o SĜtSDG\ kdy dochází k X]DYĜHQt Smlouvy bez SĜtPpKR kontaktu
smluních stran - QDSĜ e-mailem þL SURVWĜHGQLFWYtP poštovních služeb. Zákazník má právo odstoupit od Smlouvy bez udání GĤYRGĤ a to do
GQĤRGHGQH]DKiMHQtGRGiYN\SO\QXGOH6PORXY\
Zákazník má dále právo kdykoliv odstoupit od Smlouvy v SĜtSDGČ že Obchodník podstatným ]SĤVREHP poruší Smlouvu (blíže viz OP), a to ve
OKĤWČEH]]E\WHþQpKRRGNODGX
Rozhodne-li se Zákazník využít svého práva od Smlouvy odstoupit, musí své rozhodnutí StVHPQČ formou MHGQR]QDþQpKR prohlášení oznámit
Obchodníkovi na jeho GRUXþRYDFt adresu. Obchodník tímto YêVORYQČ XSR]RUĖXMH a SRXþXMH Zákazníka, že oznámení o odstoupení od Smlouvy
musí vždy formulovat tak, aby Y\MDGĜRYDOR jeho YĤOL XNRQþLW konkrétní smluvní vztah.Obchodník dále Zákazníka SRXþXMH že oznámení o
odstoupení od Smlouvy by PČOR obsahovat zejména: jméno a SĜtMHPQt Zákazníka, datum narození Zákazníka, adresa Zákazníka, EIC kód
RGEČUQpKRPtVWDDGUHVDRGEČUQpKRPtVWDGDWXPSRGSLVX6PORXY\RGQtå=iND]QtNRGVWXSXMH
.RGVWRXSHQtRG6PORXY\PĤåH=iND]QtNY\XåtWIRUPXOiĜNWHUêMHLVQiYRGHPXPtVWČQQDLQWHUQHWRYêFKVWUiQNiFKZZZHQHUJLHSO\QF]
Pokud Zákazník odstouil od Smlouvy v GREČ kdy již byla zahájena dodávka zemního plynu, zaplatí Obchodníkovi þiVWNX ~PČUQRX rozsahu
SRVN\WQXWpGRGiYN\]HPQtKRSO\QXGRGRE\XNRQþHQtGRGiYN\
3RXþHQtRPLPRVRXGQtPY\ĜL]RYiQtVWtåQRVWtDVWiWQtPGR]RUX
Dozor v energetických RGYČWYtFK a dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o RFKUDQČ VSRWĜHELWHOH v oblasti podnikání v
plynárenství vykonává Energetický UHJXODþQt ~ĜDG (ERÚ). ERÚ rozhoduje na návrh Zákazníka (v kategorii domácnost nebo v kategorie
podnikatel – fyzická osoba) spory mezi Zákazníkem a dodavatelem þL distributorem o VSOQČQt povinností ze smluv na dodávku a / nebo
GLVWULEXFLHOHNWĜLQ\þL]HPQtKRSO\QX
=iND]QtNVHURYQČåPĤåHVHVYêPLSUREOpP\REUiWLWQDVGUXåHQtVSRWĜHELWHOĤþLSĜtPRQD0LQLVWHUVWYRSUĤP\VOXDREFKRGXý5

=iND]QtNWtPWRVYêPSRGSLVHPVWYU]XMHåHVHVLQIRUPDFHPLVKRUDXYHGHQêPLYWRPWRGRNXPHQWXVH]QiPLODMHMLFKREVDKXSOQČSRUR]XPČO

Datum:
V:

.

.

Podpis zákazníka:

