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KUPNÍ SMLOUVA č. O DODÁVCE ELEKTRICKÉ ENERGIE 
UZAVŘENÉ DNE   
 
 
 
 
1) „Obchodník“ 
 

obchodní firma:  ENERGETIKA KUŘIM, a. s. 
sídlo:   Brno, Štefánikova 41, č.p. 110, PSČ: 602 00  

IČ: 28260945, DIČ: CZ 28260945 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl B., vložka 5378 
licence na obchod s elektřinou: 141 226 758  
licence na distribuci elektřiny:   120 705 683 
bankovní spojení:  Raiffeisenbank,a. s.  číslo účtu/kód banky: 1071004732/5500 
zastoupená:    

 
a  
 
2) „Zákazník“ 
 

jméno a příjmení/ 
obchodní firma:   
bydliště/sídlo:   
    IČ:,    DIČ: CZ  
 
 
  
Zastoupení:    
 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají Obchodník a Zákazník tuto Smlouvu o dodávce el. 
energie . 

 
I. Obecná ustanovení 
 
Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě stávajících smluvních vztahů jako smluvní základ 
pro obchodní spolupráci, jejímž účelem je zajistit spolehlivou, hospodárnou a optimální dodávku 
elektrické energie do odběrného zařízení odběratele s ohledem na všechny ekonomické a technické 
parametry a legislativní podmínky na liberalizovaném trhu s elektřinou. 
Tato smlouva se uzavírá dle příslušných ustanovení zákona č.458/2000Sb., o podmínkách podnikání 
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a platných prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu. 
 
II. Předmět plnění smlouvy 
 
Předmětem plnění této smlouvy je fyzická dodávka elektrické energie do předávacích míst odběratele. 
Dodavatel el. energie se touto smlouvou zavazuje dodávat odběrateli elektrickou energie pro odběrné 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Tento se zavazuje el. energii odebírat za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě a uhradit za ni 
smluvenou cenu. 
Dodávka elektřiny se účtuje v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ  platným na příslušný rok a je 
zveřejněno na internetových stánkách www.eru.cz , kterým se stanovují pevné ceny distribuce 
elektřiny oprávněným zákazníkům ze sítí nízkého napětí s plaností  ……….. Pevnými cenami 
uvedenými v  cenovém rozhodnutí se rozumí pevné ceny bez daně z přidané hodnoty. 
V případě změny Cenového rozhodnutí ERÚ si Obchodník vyhrazuje právo na změnu cen za tyto 
služby. 
 
III. Cenové podmínky dodávky činné elektrické energie  
 
Cena elektrické energie sazba ….., proudová hodnota hlavního jističe ….. je stanovena ceníkem, který 
je uveřejněn na internetových stránkách ENERGETIKA KUŘIM, a. s. www.energetika-kurim.cz. Pokud 
na uvedených stránkách nebude ceník uveřejněn, platí ceník nadřazené distribuční soustavy fy E-ON 
a.s. uveřejněný na webových stránkách www.eon.cz.  
K uvedených cenám  bude připočtena příslušná  DPH a ekologická daň z elektřiny v souladu 
s platnými zákony České republiky. 
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O změnu sazby u téhož odběratele v témže odběrném místě lze požádat nejdříve po uplynutí 12 
měsíců od poslední změny sazby, pokud se odběratel s dodavatelem nedohodnou jinak. 
Pokud odběratel změní  jmenovitou proudovou hodnotu hlavního jističe před elektroměrem  uzavře 
s dodavatelem novou smlouvu 
 
IV. Měření elektřiny a odečty 
 

1) Odběr elektřiny měří a účtuje dodavatel podle vlastního měřícího zařízení, které  na svůj 
náklad osadí, zapojí, udržuje a pravidelně ověřuje správnost měření. Umístění, druh měřícího 
zařízení a parametry měřících transformátorů určí dodavatel. 

2) Měřící transformátory jsou součásti odběrného elektrického zařízení. Náklady na odstranění 
závad vzniklých na měřících transformátorech odběratele hradí dodavatel.  

3) Dodavatel má právo jednotlivé části měřícího zařízení včetně měřících transformátorů zajistit 
proti neoprávněné manipulaci. 

4) Dodavatel je oprávněn v případě potřeby vyměnit bez souhlasu odběratele své měřící zařízení 
namontované u odběratele. 

5) Odběratel je povinen pečovat o měřící zařízení distributora tak, aby nedošlo k jeho poškození 
nebo zcizení. V zájmu správného zúčtování odběru sleduje řádný chod měřícího zařízení a 
veškeré závady, které je schopen zjistit, ohlásí bez zbytečného prodlení distributorovi. 
Odběratel je povinen umožnit distributorovi přístup k provádění údržby, kontroly a odečtů 
měřícího zařízení. Nedodržení těchto ustanovení bude považováno za hrubé porušení kupní 
smlouvy a tím za neoprávněný odběr elektřiny. 

6) Odběratel se zavazuje neprovádět jakýkoliv zásah do měřícího zařízení bez souhlasu 
dodavatele. 

7) Pokud dodavatel vyvede z měřícího soupravy na základě požadavku odběratele měřící 
impulsy pro monitorovací nebo regulační zařízení odběratele, nevznikají tím pro dodavatele 
žádné závazky. Náklady spojené s montáží a údržbou galvanického oddělovače nese 
odběratel. Při výměně měřících přístrojů provede dodavatel  opětné vyvedení impulsů pouze 
pokud to typ oddělovače umožňuje. O nutnosti odpojení oddělovače od měřící soupravy bude 
dodavatel  informovat odběratele 15 dnů předem. 

8) Má-li odběratel pochybnosti o správnosti údajů měření nebo zjistí-li závadu na měřícím 
zařízení má právo nechat si je přezkoušet. Dodavatel je povinen na základě odběratelovy 
písemné žádosti k tomuto účelu měřící zařízení do 15 dnů od jejího obdržení vyměnit. 
Odběratel je povinen poskytnout k výměně měřícího zařízení součinnost. Je-li na měřícím 
zařízení zjištěna závada, hradí náklady spojené s jeho výměnou a přezkoušením dodavatel. 
Není-li závada zjištěna, hradí tyto náklady odběratel. 

9) Nelze-li přesně zjistit množství odebrané elektřiny, stanoví dodavatel potřebné hodnoty 
v závislosti na rozsahu a druhu závady jedním z níže uvedených způsobů:  

a) hodnot zjištěných ve srovnatelném období v průběhu smluvního období, kdy byly 
údaje správně měřeny 

b) fakturačních hodnot z minulého, popřípadě z minulých srovnatelných období, kdy byly 
hodnoty správně měřeny 

c) hodnot dosažených v následujícím srovnatelném období 
d) jiným s odběratelem dohodnutým způsobem (u nových odběrů, nebo při změně 

odběrových poměrů) 
10) Odečty elektroměrů pro účely fakturace odebrané elektřiny provádí dodavatel měsíčně 

v pravidelných intervalech. 
 

V. Platební podmínky a fakturace 
 

1) Dodávka elektřiny se fakturuje dle sjednané tarifní sazby a řídí se platným cenovým 
předpisem ERÚ. 

2) Dodávka elektřiny se fakturuje měsíční fakturou za odebranou elektřinu ve fakturačním 
období. 

3) Termíny splatnosti plateb za elektřinu - splatnost faktury činí 14 kalendářních dnů od data 
vystavení faktury. Připadá-li tento den na den pracovního volna nebo pracovního klidu, 
posunuje se nejblíže následující pracovní den. 

4) V případě prodlení úhrady splatné částky z faktury je ENERGETIKA KUŘIM, a. s. oprávněna 
požadovat po odběrateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z částky, 
s jejímž placením je odběratel v prodlení, a to až do zaplacení. 

5) Nedojde-li k úhradě splatné pohledávky, vyhrazuje si ENERGETIKA KUŘIM, a. s. právo 
považovat toto prodlení za neoprávněný odběr s možností přerušit odběrateli dodávku el. 
energie.  Nejpozději 15 dnů před plánovaným přerušením dodávky se ENERGETIKA KUŘIM, 
a. s. zavazuje o této možnosti odběratele informovat doporučeným dopisem 
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VI. Platnost a účinnost smlouvy 
 

1) Odběratel se zavazuje, že jakékoli skutečnosti, které budou mít vliv na změnu této smlouvy o 
dodávce el. energie budou oznámeny distributorovi písemným návrhem o změně smlouvy. 

2) Platnost smlouvy o dodávce el. energie uzavřené na dobu neurčitou skončí dohodou 
smluvních stran nebo uplynutím výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta je 1 měsíc a začíná běžet 
od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Smlouva může být měněna nebo 
zrušena pouze písemnou formou. 

3) Platnost smlouvy o dodávce el. energie nabývá účinnosti od ………….. 
 
VII. Závěrečná ustanovení 
 

1) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom vyhotovení. 

2) Veškeré změny této smlouvy či dodatky k ní je možno činit pouze písemnou formou. 
3) Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy se uplatňují vedle nároku na náhradu škody. 
4) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly a s jejich obsahem souhlasí, na 

důkaz čehož ji stvrzují vlastnoručními podpisy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za Obchodníka  
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………….. 
podpis 
 

  
Za Zákazníka 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………….. 
podpis 
 

    


