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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ  PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ENERGETIKA TŘINEC, a.s., 
pro dodávky energií a médii a poskytování služeb s těmito dodávkami spojených 

Platnost od 01.11.2022 
 
I. Všeobecná ustanovení 
 
1. Dodavatel je držitelem platných licencí, udělených Energetickým regulačním úřadem: 

- č.: 110100138    pro výrobu elektřiny; 

- č.: 120100137    pro distribuci elektřiny; 

- č.: 142136791 pro obchod s elektřinou; 

- č.: 310100206  pro výrobu tepelné energie; 

- č.: 320100255   pro rozvod tepelné energie; 

- č.: 220100273   pro distribuci plynu; 

- č.: 240404266 pro obchod s plynem; 

 

2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou obchodními podmínkami dodavatele ve smyslu 
ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“).  
Účelem VOP je podrobná úprava závazků ze smluv mezi dodavatelem/provozovatelem distribuční soustavy 
či řadu/výrobcem/obchodníkem s příslušnou  komoditou – obchodní společností ENERGETIKA TŘINEC, a.s., 
a odběratelem/zákazníkem/účastníkem trhu s příslušnou  komoditou -  právnickou či fyzickou osobou, při 
dodávkách energií a médii a poskytování služeb s těmito dodávkami spojených, včetně služby odvádění 
odpadních vod. Komoditou se rozumí  silová elektřina, zemní plyn, hutní plyny, tepelná energie (horká voda, 
teplá voda, teplá užitková voda, pára), pitná voda, koupelenská voda, průmyslová voda, povrchová voda, 
demineralizovaná voda, stlačený vzduch,  dmýchaný vzduch. Pro účely VOP je obchodní společnost 
ENERGETIKA TŘINEC, a.s., označována jako „dodavatel“ a její smluvní partner jako „odběratel“. 

 
3. VOP a s dalšími konkrétními podmínkami, jež jsou obsahem smlouvy o dodávce příslušné  komodity, smlouvy 

o  službách spojených s dodávkou příslušné  komodity, smlouvy o její distribuci nebo smlouvy o připojení 
odběrného místa odběratele (dále společně též „Smlouva“), představují úplnou dohodu smluvních stran o 
podmínkách dodávek energií a médii či poskytování služeb s těmito dodávkami spojených, u vybraných 
energetických komodit obecně upravených zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetickým zákonem), v platném 
znění (dále jen „EZ“), a nahrazují veškeré dosavadní podmínky dříve dodavatelem či odběratelem 
navrhované, jakož i předchozí ústní či písemná ujednání. Tuto dohodu smluvních stran žádným způsobem 
nedotváří obchodní zvyklosti, zachovávané obecně anebo v daném odvětví, ani dosavadní praxe zavedená 
mezi smluvními stranami.  

 
4. Součástí Smlouvy jsou rovněž Technické a dodací podmínky pro dodávku a odběr příslušné  komodity, 

zveřejněné na internetových stránkách dodavatele www.etas.trz.cz, v sekci „Ke stažení“, podsekce „Info pro 
odběratele“ (dále jen „TDP“). TDP obsahují technické parametry dodávek a odběrů příslušné  komodity, 
vycházející z platných pravidel provozování příslušné distribuční soustavy či řadu. TDP jsou rovněž 
obchodními podmínkami dodavatele ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. OZ.  Pro účely Smlouvy, VOP a 
TDP jsou používány odborné pojmy a terminologie v souladu s EZ, Cenovými rozhodnutími Energetického 
regulačního úřadu (dále jen „CR ERÚ“), technologickými normami, atd. 
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5. VOP jsou pro smluvní strany závazné ode dne uzavření Smlouvy, pokud VOP budou ke Smlouvě přiloženy 
nebo pokud bude příslušná Smlouva obsahovat odkaz na tyto VOP a odběratel potvrdí ve Smlouvě či jiným 
způsobem, že mu je obsah těchto VOP znám. Závaznost TDP pro smluvní strany platí obdobně.   

 

6. Změny či doplňky VOP, TDP, jakož i jiné změny obchodních a cenových podmínek Smlouvy jsou přípustné 
na základě právního jednání dodavatele. Pro tento případ platí, že 

- jde-li o změnu VOP, TDP nebo jinou změnu obchodních podmínek, bude každá takováto změna 
zveřejněna na internetových stránkách dodavatele www.etas.trz.cz, v sekci „Ke stažení“, podsekce „Info 
pro odběratele“, nejméně s třiceti (30) denním předstihem před prvním dnem účinnosti této změny, 

- jde-li o změnu cenových podmínek, bude každá takováto změna se stejným předstihem zveřejněna 
prostřednictvím internetové aplikace Energis (má-li odběratel přístupová práva k této aplikaci), příp. bude 
odběrateli písemně oznámena poštovní zásilkou (zaslanou na adresu sídla/místa podnikání/bydliště 
odběratele) nebo e-mailem, zaslaným na příslušnou kontaktní adresu, uvedenou ve Smlouvě (dle volby 
dodavatele). 

 
Tím nejsou dotčeny povinnosti dodavatele, týkající se oznamování zvýšení cen energetických komodit nebo 
změn jiných smluvních podmínek jejich dodávek, vyplývající z EZ.  

 
7. Dodavatel je povinen oznámit odběrateli zvýšení ceny nebo změnu jiných smluvních podmínek nejpozději 

třicet (30) dnů přede dnem jejich účinnosti a současně odběratele poučit o jeho právu změny odmítnout a bez 
postihu vypovědět závazek ze Smlouvy, resp. od Smlouvy odstoupit. V takovém případě je odběratel 
oprávněn bez uvedení důvodu a bez postihu vypovědět závazek ze Smlouvy, resp. od Smlouvy odstoupit, a 
to nejpozději deset (10) dnů před prvním dnem účinnosti zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních 
podmínek. Uplynutím této lhůty právo vypovědět závazek ze Smlouvy, resp. právo od Smlouvy odstoupit 
zaniká.  

 
8. Výpověď závazku nebo odstoupení od Smlouvy z důvodů, uvedených výše v čl. I. bodě 7. VOP, které bylo 

dodavateli řádně odesláno nejpozději deset (10) dnů před prvním dnem účinnosti zvýšení ceny nebo změny 
jiných smluvních podmínek, je účinné ke dni bezprostředně předcházejícímu den účinnosti zvýšení ceny nebo 
změny jiných smluvních podmínek.  

 
9. Nevypoví-li odběratel závazek ze Smlouvy nebo neodstoupí-li odběratel od Smlouvy podle čl. I. bodu 7. VOP, 

platí Smlouva ve znění této její změny, a to počínaje prvním dnem účinnosti této změny. Tím není dotčeno 
ustanovení § 11a odst. 3 EZ, je-li předmětem Smlouvy dodávka energetické komodity spadající pod právní 
úpravu EZ nebo služby s touto dodávkou spojené.   

 
   
II. Cena a její vyúčtování, platební podmínky 
 
1. Cena za dodávku  komodity je stanovena dodavatelem v Ceníku (dále jen “Ceník”). Ceník je zveřejněn na 

internetových stránkách dodavatele prostřednictvím internetové aplikace Energis.  
 

2. Má-li odběratel přístup k internetové aplikaci Energis, je povinen se s aktualizovaným Ceníkem seznámit. 
Povinnost sledovat aktualizace v internetové aplikaci Energis je na straně odběratele. 

 
3. V Ceníku uvedené a ve Smlouvě sjednané ceny jsou cenami uváděnými bez daně z přidané hodnoty (dále jen 

„DPH“). Odběratel je povinen příslušné ceny uhradit vždy po jejich navýšení o DPH ve výši, stanovené v 
souladu s příslušnými právními předpisy.  

 
4. Zúčtovacím (fakturačním) obdobím pro vyúčtování cen pitné vody, koupelenské vody a stočného je kalendářní 

čtvrtletí, u ostatních komodit a služeb je to kalendářní měsíc. Dodavatel vystaví fakturu – běžný daňový doklad 
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vždy do desátého (10) dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je vždy poslední den 
zúčtovacího období. 

 
5. Faktury, obsahující sjednané, resp. právním předpisem vyžadované náležitosti vyúčtování ceny příslušné 

komodity, budou odběrateli doručovány formou běžné listovní zásilky, zaslané na adresu sídla/místa 
podnikání, zapsanou v příslušném rejstříku, resp. na adresu bydliště. Uzavře-li odběratel s dodavatelem 
Dohodu o elektronické fakturaci, budou vyúčtování odběrateli doručována za podmínek takto uzavřené 
Dohody.  

 
6. Platba za dodávku příslušné komodity a za služby s touto dodávkou spojené se účtuje ve výši smluvní ceny 

platné v době poskytnutí plnění, regulované složky ceny se účtují dle platného CR ERÚ. 
 
7. Odběratel je povinen zaplatit veškeré vyúčtované platby bezhotovostně na bankovní účet dodavatele, uvedený 

na faktuře, a to ve lhůtě splatnosti třiceti (30) dnů od data vystavení faktury. Dnem zaplacení se rozumí den, 
kdy je příslušná platba připsána ve prospěch uvedeného bankovního účtu dodavatele. 

 
8. Zjistí-li odběratel chyby nebo omyly ve vyúčtování, je oprávněn ve lhůtě do deseti (10) dnů ode dne jeho 

doručení písemně požádat o vystavení opravného daňového dokladu. Žádost  bude obsahovat : 

- identifikaci dotčeného odběrného místa, 

- identifikaci reklamujícího odběratele,  

- variabilní symbol vyúčtování dotčeného vadou, 

- uvedení důvodů reklamace včetně případné dokumentace a uvedení dalších skutečností, relevantních 

pro posouzení oprávněnosti reklamace, 

- podpis oprávněného zástupce reklamující smluvní strany. 

 

9. Reklamace vyúčtování nemá odkladný účinek na vyúčtovanou platbu. 

10. Dodavatel podanou reklamaci vyúčtování prošetří a  

- výsledek tohoto šetření zašle odběrateli písemně ve lhůtě do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne 

doručení reklamace, a 

- vystaví opravný daňový doklad a vypořádá rozdíl v platbě do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne 

doručení reklamace, je-li reklamace posouzená jako oprávněná.    

Náhradu za případné nedodržení standardů lhůt pro vyřízení reklamace vyúčtování u energetických komodit, 

podléhajících EZ, poskytne dodavatel odběrateli v souladu s příslušnými právními předpisy.   

 

11. V případě, že odběratel je vůči dodavateli v prodlení s provedením jakékoliv platby, je povinen zaplatit 
dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý, i započatý, den prodlení. Současně bude 
odběratel vyzván k zaplacení v dodatečně poskytnuté lhůtě nejméně deseti (10) dnů od doručení výzvy.  

 
12. V případě prodlení odběratele s platbou je dodavatel oprávněn požadovat zálohu ve výši 100% cen, 

stanovených dodavatelem na základě důvodně předpokládaných odběrů  komodity a souvisejících služeb 
v příslušném kalendářním měsíci; v tomto případě je podkladem pro úhradu zálohové platby zálohová faktura, 
která je splatná ve lhůtě splatnosti pěti (5) dnů od data vystavení. Pro placení zálohy platí čl. II. bod 5. VOP 
obdobně. 
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III. Dodací podmínky, omezení, přerušení nebo ukončení dodávek a sankce za opětovné připojení  
 
1. Pro stanovení množství dodané a odebrané komodity budou rozhodnými údaje z obchodního měření, 

zaznamenané měřícím zařízením dodavatele, instalovaným v odběrném místě. Dodávka je splněna 
přechodem příslušné komodity z navazující distribuční soustavy/řadu přes měřící zařízení, umístěné v 
odběrném místě odběratele, do zařízení odběratele. 

 
2. Technické parametry dodávek a podrobnosti týkající se měření spotřeby jsou součástí příslušných TDP.  
 
3. Odběratel se zavazuje, že po dobu trvání Smlouvy nebude mít více smluvních dodavatelů příslušné komodity 

v odběrném místě. Porušením této povinnosti zaniká přenos odpovědnosti za odchylku na dodavatele v těch 
případech, kdy závazek dodavatele převzít odpovědnost odběratele za odchylku je součástí Smlouvy. 

 
4. Dodavatel je oprávněn omezit, přerušit nebo ukončit dodávky příslušné energetické komodity v případech, 

stanovených EZ. Jde-li o dodávky komodity nepodléhající regulaci EZ, platí oprávnění dodavatele, týkající se 
omezení/přerušení/ukončení dodávky, jakož i zákonná definice neoprávněného odběru obdobně, nejsou-li 
regulována zvláštními právními předpisy. Oprávnění dodavatele omezit, přerušit nebo ukončit dodávky 
příslušné komodity mohou vyplývat rovněž z příslušných TDP. 

 
5.  Dodavatel je oprávněn přerušit omezit/přerušit/ukončit dodávky příslušné komodity z důvodu neoprávněného 

odběru i ve vícero odběrných místech odběratele, ledaže lze určit, u kterého z odběrných míst odběratele 
k neoprávněnému odběru došlo. Ukončení dodávek příslušné komodity provede dodavatel prostřednictvím 
odstoupení od Smlouvy za podmínek čl. IV. VOP.     

 
6.   Za zpětné připojení odběrného místa odběratele k distribuční soustavě nebo za obnovení dodávek příslušné 

komodity poté, co byla její dodávka do odběrného místa přerušena z důvodu neoprávněného odběru, je 
odběratel povinen dodavateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Závazek odběratele k úhradě podílu 
na oprávněných nákladech, souvisejících s připojením, jakož i náhrada jiné škody, vzniklé dodavateli 
z důvodu prodlení odběratele nebo z důvodu neoprávněného odběru, nejsou zaplacením smluvní pokuty nijak 
dotčeny. 

 
7. Za vystavení opakované a každé další výzvy k placení ve smyslu čl. II. bod 11. VOP je odběratel povinen 

uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každou jednotlivou výzvu. Jde-li o výzvu, po jejímž 
nesplnění je dodavatel oprávněn omezit/přerušit/ukončit dodávky, činí výše smluvní pokuty 400,- Kč. 

 
8. Zaplacením smluvní pokuty či úroku z prodlení jakožto nároků, vyplývajících ze Smlouvy nebo z VOP, není 

dotčen ani omezen nárok na náhradu škody, vzniklé porušením téže povinnosti. 
 
 
IV. Zrušení Smlouvy 
 
1.   Je-li Smlouva uzavřena na dobu neurčitou, je možno ji zrušit písemnou výpovědí s tří (3) měsíční výpovědní 

lhůtou. Výpovědní lhůta počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním 
měsíci, v němž byla výpověď doručena adresátovi.  

2.  Smlouva se ruší odstoupením dodavatele nebo odběratele, učiněným v písemné formě, a to pro její podstatné 
porušení, za něž se považuje, mimo jiné, 

 a) na straně odběratele 

- neoprávněný odběr komodity, 

- odběr příslušné komodity v odběrném místě od jiného dodavatele za trvání Smlouvy,  

- opakované porušení příslušných TDP; 
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b) na straně dodavatele 

- porušení příslušných TDP, 

- porušení standardů kvality dodávek komodity, 

- bezdůvodné ukončení dodávek příslušné komodity. 

Každá ze smluvních stran je oprávněná od Smlouvy odstoupit, bude-li vůči druhé smluvní straně vydáno 
rozhodnutí o úpadku, bude-li insolvenční návrh, podaný vůči druhé smluvní straně, zamítnut pro nedostatek 
majetku, nebo vstoupí-li druhá smluvní strana do likvidace.   

 
3.  Od Smlouvy lze, z důvodů uvedených v předchozím čl. IV. bodě 2. VOP, odstoupit bez zbytečného odkladu, 

nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, kdy se odstupující smluvní strana dozvěděla či mohla 
dozvědět  o důvodech, opravňujících ji k tomuto odstoupení. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají 
okamžikem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy adresátovi. 

 
 
V. Internetová aplikace Energis  
 
1. Dodavatel, k žádosti odběratele, zřídí pro odběratele užívací práva k internetové aplikaci „Energis", jejímž 

prostřednictvím je odběratel oprávněn nahlížet na Ceník. Využívání produktu internetové aplikace „Energis" 
odběratelem není zpoplatněno. Přístup k aplikaci „Energis“ je na internetových stránkách dodavatele 
www.etas.trz.cz, v ikoně „Odkazy“, 

 
2. Dodavatel nenese odpovědnost za: 

- nemožnost využívání aplikace „Energis“ z důvodů na straně veřejných komunikačních sítí nebo koncového 
zařízení odběratele, 

- kvalitu datového přenosu prostřednictvím veřejných komunikačních sítí, 

- zveřejnění dat v průběhu jejich přenosu prostřednictvím veřejných komunikačních sítí, 

- zneužití přístupových klíčů odběratele ze strany třetích osob. 
 

3. Dodavatel si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit používání internetové aplikace „Energis“, a to na dobu 
nezbytně nutnou k údržbě produktu nebo zpracování dat.  

 
 
VI. Náhrada škody a předcházení škodám 
      
1. Dodavatel i odběratel jsou si vzájemně odpovědní za škodu, způsobenou porušením Smlouvy nebo obecně 

závazného právního předpisu. To neplatí, pokud je toto porušení způsobeno okolnostmi vyšší mocí. 
 
2. Pro účely těchto VOP se pod pojmem „vyšší moc“ rozumí mimořádná a neodvratitelná událost nebo právní 

skutečnost vzniklá nezávisle na vůli dotčené smluvní strany, která nemohla být při uzavření Smlouvy 
předvídána a jejíž následky brání smluvní straně v úplném či částečném plnění její závazků, jako například 
válka, teroristické akce, blokáda, sabotáž, živelná pohroma, epidemie či pandemie, rozhodnutí státních orgánů 
s dopadem na plnění Smlouvy, změna právních předpisů s dopadem na Smlouvu, stav nouze podle 
příslušného ustanovení EZ. Překážky vzniklé z osobních poměrů smluvní strany, překážky vzniklé až v době, 
kdy je smluvní strana z jiných důvodů s plněním Smlouvy v prodlení nebo překážky, které smluvní strana má 
povinnost odvrátit, nemají charakter vyšší moci a nezprošťují dotčenou smluvní stranu povinnosti plnit své 
závazky ze Smlouvy.     
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3. Smluvní strany jsou povinny se o překážce vyšší moci bez zbytečného odkladu navzájem písemně vyrozumět 
s tím, že po dobu trvání této překážky není žádná ze smluvních stran v prodlení se splněním svých závazků, 
vyplývajících ze Smlouvy. Pominou-li důvody vyšší moci, pro které bylo plnění této Smlouvy přerušeno, 
zavazují se smluvní strany o této skutečnosti neprodleně obdobným způsobem vyrozumět a společně 
projednat další postup. 

 
4. Smluvní strany jsou povinny předcházet škodám ve smyslu ust. § 2900 a násl. OZ. Každá ze smluvních stran 

se zavazuje, že nastanou-li u některé z nich jakékoliv skutečnosti bránícímu řádnému plnění Smlouvy, byť 
tyto nebudou mít charakter vyšší moci podle předchozího odstavce, oznámí tyto skutečnosti bez zbytečného 
odkladu písemně druhé smluvní straně  a vyvolá jednání s cílem přizpůsobit smluvní vztah změněným 
podmínkám. 

 
5. Smluvní strany jsou povinny k náhradě škody podle ust. § 2894 a násl. OZ. Skutečně vzniklá škoda při 

neoprávněném odběru se stanovuje na základě změřených nebo jinak prokazatelně zjištěných údajů; 
v případech, kdy skutečnou škodu nelze takto zjistit, stanoví se její výše podle OZ, EZ a prováděcích předpisů 
k nim.   

 
 
VII. Reklamace kvality dodávek 
 
1. Odběratel je oprávněn reklamovat kvalitu dodané komodity bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě deseti 

(10) dnů ode, kdy byla nekvalita zjištěna nebo zjištěna při náležité péči být mohla, a to dopisem, zaslaným na 
adresu sídla dodavatele. Reklamace  bude obsahovat : 

- identifikaci dotčeného odběrného místa, v němž byla nekvalita zjištěna, 

- identifikaci reklamujícího odběratele,  

- variabilní symbol vyúčtování dotčeného nekvalitou, 

- uvedení popisu nekvality a její projevů včetně případné dokumentace a uvedení dalších skutečností, 

relevantních pro posouzení oprávněnosti reklamace, 

- uplatněné právo z vadného plnění, 

- podpis oprávněného zástupce reklamující smluvní strany. 

 

2. Reklamace kvality nemá odkladný účinek na vyúčtovanou platbu.  
 
3. Dodavatel podanou reklamaci kvality prošetří a  

- výsledek tohoto šetření zašle odběrateli písemně ve lhůtě do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení 

reklamace, a 

- vystaví opravný daňový doklad a vypořádá rozdíl v platbě do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne 
vyřízení  reklamace, je-li reklamace posouzená jako oprávněná a uplatnil-li odběratel právo na slevu z ceny. 

 
 
VIII. Doručování 
 
1. Komunikace ve věcech realizace Smlouvy bude probíhat prostřednictvím kontaktních osob, uvedených ve 

Smlouvě. K právním jednáním ve věcech změn či doplňků VOP, TDP, jakož i jiných změn obchodních a 
cenových podmínek Smlouvy ve smyslu čl. I. bodu 6. VOP, k reklamacím vyúčtování či kvality dodávek, jakož 
i k jakékoliv upomínce či výzvě, činěné podle Smlouvy, podle VOP nebo TDP, jsou oprávněny osoby pověřené 
za smluvní stranu k jednání v obchodních záležitostech. 
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2. Právní jednání, vedoucí ke zrušení Smlouvy (výpověď, odstoupení od Smlouvy), však musí být učiněno 

statutárními zástupci smluvních stran a musí být předáno do dispozice adresáta zasláním příslušné 
písemnosti jako doporučené listovní zásilky na adresu jejího adresáta, zapsanou v příslušném rejstříku, nebo 
na adresu bydliště adresáta, nebude-li písemnost doručena jejím bezprostředním předáním adresátovi. 
Smluvní strany sjednávají možnost doručování těchto písemností rovněž prostřednictvím datových schránek. 

 
3. Za právní jednání učiněná písemně jsou považována též právní jednání učiněná elektronickými nebo jinými 

technickými prostředky, umožňujícími zachycení obsahu a určení jednající osoby za předpokladu, že jejich 
obsah bude určitý a srozumitelný a dané právní jednání učiní oprávněný zástupce smluvní strany či jiná podle 
Smlouvy nebo VOP oprávněná osoba.  

 
4. Vlastnoruční podpis jednajícího zástupce smluvní strany nebo jiné oprávněné osoby lze nahradit uznávaným 

elektronickým podpisem.  
 
5. Účetní doklady vystavené způsobem hromadného zpracování dat nemusí obsahovat razítko ani podpis 

dodavatele. 
 
6. Odběratel i dodavatel se zavazují předem písemně vyrozumět o jakýchkoliv změnách elektronických adres, 

oprávněných osob a ostatních údajů, uvedených ve Smlouvě. 
 
 
IX. Závěrečná ustanovení 
 
1. Veškeré informace týkající se obsahu Smlouvy nebo její realizace se považují za důvěrné. Bez předchozího 

písemného souhlasu druhé smluvní strany není žádná ze smluvních stran oprávněna tyto informace sdělovat 
žádné třetí osobě, s výjimkou případů, půjde-li o zpřístupnění informací ke splnění zákonem nebo na základě 
zákona uložené povinnosti či o zpřístupnění k řádnému uplatnění práva. Souhlasu druhé smluvní strany není 
třeba ke sdělení informací osobě, která jménem smluvní strany bude plnit závazky, vyplývající ze Smlouvy. 
Informace však mohou být takové osobě poskytnuty pouze v míře nezbytně nutné k řádnému plnění 
příslušného závazku. Tento závazek smluvních stran k zachování důvěrnosti informací trvá i po zániku 
Smlouvy. 

 
2.  Veškeré spory vzniklé ze Smlouvy či v souvislosti s ní, včetně sporů týkajících se její platnosti nebo jejího 

trvání, budou přednostně řešeny jednáním smluvních stran, vedeným v dobré víře. Pokud spor nebude 
vyřešen takovým jednáním, bude rozhodnut s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při 
Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze třemi rozhodci jmenovanými 
podle Řádu a pravidel tohoto Rozhodčího soudu. Rozhodčí řízení bude vedeno podle rozhodčích pravidel 
Rozhodčího soudu. Místem rozhodčího řízení je Ostrava. Jazykem rozhodčího řízení je čeština. 

 
3. Rozhodčí doložka podle čl. IX. bodu 2. VOP neplatí, pokud je odběratelem subjekt se sídlem nebo bydlištěm 

na území České republiky. V tomto případě je k projednání a k rozhodnutí vzniklého sporu příslušný obecný 
soud dodavatele, jehož místní příslušnost je dána adresou sídla dodavatele. Tím není dotčena pravomoc 
Energetického regulačního úřadu rozhodovat spory, pokud tato pravomoc vyplývá z EZ.   

 
4.  Odběratel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření Smlouvy, pro což mu nepřísluší domáhat 

se práv, uvedených v ustanovení § 1765 odst. 1 OZ.  
 
5.   Právní vztahy vznikající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, jakož i veškeré další záležitosti neřešené ve 

Smlouvě, ve VOP nebo TDP, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními EZ 
a jeho prováděcích předpisů, CR ERÚ a ustanoveními OZ, vždy v jejich platném znění. 


