
A. Základní podmínky
1. Poskytování sdru!en"ch slu!eb dodávky elekt#iny a sdru!en"ch slu!eb dodávky
zemního plynu se #ídí uzav#enou Smlouvou o poskytování slu!eb, t$mito V%eobec-
n"mi obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) spole&nosti COMFORT ENERGY
s.r.o. (dále jen „Dodavatel“) a aktuálním ceníkem.
2. VOP up#es'ují obecnou úpravu zákona &. 458/2000 Sb., o podmínkách podni-
kání a o v"konu státní správy v energetick"ch odv$tvích (dále jen „Energetick!
zákon“) a p#íslu%n"ch souvisejících právních p#edpis( a technick"ch norem. VOP
jsou nedílnou sou&ástí Smlouvy o poskytování slu!eb (dále jen „Smlouva“).
3. Zákazník musí Dodavateli p#edat vypln$n" a #ádn$ podepsan" formulá# Smlou-
vy v&etn$ poskytnutí úpln"ch a pravdiv"ch informací, a to p#ed za&átkem posky-
tování slu!eb. Poskytnutí neúpln"ch &i nepravdiv"ch informací, rozhodn"ch pro
uzav#ení Smlouvy, m(!e mít za následek neplatnost Smlouvy ex nunc, tj. od okam-
!iku zji%t$ní Dodavatele, pop#. jiné, Dodavatelem pov$#ené osoby, !e informace
podaná Zákazníkem nebyla úplná &i pravdivá. Zákazník je v takovém p#ípad$
povinen Dodavateli nahradit prokazateln$ vzniklou %kodu.
4. P#i uzav#ení Smlouvy Zákazník v"slovn$ souhlasí, aby Dodavatel uzav#el s p#í-
slu%n"m Provozovatelem distribu&ní soustavy (dále jen „PDS“) smlouvy, zahrnující
distribuci elekt#iny a/nebo distribuci zemního plynu do p#íslu%ného místa spot#e-
by, jako! i smlouvy o p#ipojení odb$rného místa a za tímto ú&elem Zákazník ud$-
luje Dodavateli plnou moc ke v%em souvisejícím úkon(m.
5. Pro ú&ely Smlouvy a VOP jsou pou!ívány odborné pojmy a terminologie v sou-
ladu s Energetick"m zákonem a jeho provád$cími p#edpisy a souvisejícími práv-
ními p#edpisy (Cenov"mi rozhodnutími Energetického regula&ního ú#adu [dále
jen „ERÚ“], technick"mi normami apod.). Spole&n" název pro Dodavatele a Zá-
kazníka je „Ú"astníci“, pop#. „Ú"astníci Smlouvy“, a jednotliv$ „Ú"astník“. Název
pro elekt#inu a plyn je té! „“Komodity“ a jednotliv$ „Komodita“.
6. Smlouva m(!e b"t uzav#ena i jinak ne! písemnou formou. V p#ípad$ kdy není
uzav#ena Smlouva v písemné podob$, pova!uje se zaplacení zálohy nebo platby
za vyú&tování dodávky Komodit/y za souhlasn" projev v(le Zákazníka s uzav#e-
ním Smlouvy. Smlouva musí b"t uzav#ena v písemné podob$, jedná-li se o Smlou-
vu uzavíranou na dobu ur&itou.

B. Platební a cenové podmínky
1. Faktury s vyú&továním ceny za Dodávku Komodit/y ode%le Dodavatel Zákazní-
kovi zpravidla do 10. dne ode dne zji%t$ní skute&né spot#eby dle platn"ch práv-
ních p#edpis( na sjednanou zasílací adresu dle Smlouvy. V p#ípad$ opo!d$né
sou&innosti PDS tam, kde je vy!adována, neb$!í po dobu takového zpo!d$ní
Dodavateli 10ti denní lh(ta stanovená v p#edchozí v$t$. Faktury jsou splatné nej-
pozd$ji 15. den ode dne jejich vystavení. Den splatnosti je uveden na fakturách.
2. Vyú&tování ceny za Dodávku Komodit/y bude provád$no Dodavatelem Zákaz-
níkovi v cenách platn"ch v dob$ pln$ní, uveden"ch v ceníku Dodavatele plat-
ném v dob$ pln$ní (dále jen „Ceník“), a to vystavením da'ového dokladu - fak-
tury, s nále!itostmi podle p#íslu%n"ch právních p#edpis(. P#i zm$n$ ceny za Do-
dávku Komodit/y beze zm$ny Smlouvy je povinen Dodavatel nebo p#íslu%n" PDS,
pokud ke zm$n$ ceny dojde v pr(b$hu faktura&ního období, spot#ebu elekt#iny
a/nebo zemního plynu rozd$lit v pom$ru doby platnosti p(vodní a nové ceny.

Zp(sob v"po&tu pom$ru je stanoven p#íslu%n"m právním p#edpisem.
3. Pokud je mezi Zákazníkem a Dodavatelem uzav#eno více Smluv, m(!e Doda-
vatel Zákazníkovi fakturovat ceny v!dy jednou sdru!enou fakturou na celkovou
&ástku, ve které budou jednotlivé fakturované slu!by a dodávky Komodit/y rozli-
%eny. Pokud má Zákazník a Dodavatel uzav#enu jednu Smlouvu s uvedením více
odb$rn"ch míst, Dodavatel Zákazníkovi fakturuje ceny dodávky Komodit/y v!dy
jednou sdru!enou fakturou na jednu &ástku, ve které budou platby za jednotlivé
fakturované slu!by a dodávky Komodit/y rozli%eny podle jednotliv"ch odb$rn"ch
míst. V p#ípad$, !e právní p#edpis stanoví zp(sob doru&ování v"slovn$ a odchyl-
n$ od t$chto VOP, bude pro doru&ování platit zákonná úprava.
4. Kone&ná cena dodávky zemního plynu je tvo#ena dv$ma slo!kami – &ástí regu-
lovanou a &ástí neregulovanou. Regulovanou &ást kone&né ceny dodávky zem-
ního plynu stanoví ERÚ cenov"m rozhodnutím a jedná se o cenu za distribuci, tvo#e-
nou slo!kou variabilní, která závisí na mno!ství odebraného plynu a slo!kou stálou,
která je tvo#ena stál"m m$sí&ním platem nebo cenou za rezervovanou distribu&ní
kapacitu (dále jen „Cena za distribuci plynu“). Dal%í regulovanou cenou je cena
za slu!by operátora trhu. Neregulovanou &ást ceny dodávky plynu tvo#í cena
plynu, tj. cena za odebranou m$rnou jednotku plynu (MWh), v&etn$ slu!eb ob-
chodu (dále jen „Cena za plyn“). Cena za plyn je vydávána v Ceníku Dodavatele
platném v dob$ pln$ní, kter" je zve#ejn$n na webov"ch stránkách Dodavatele,
www.comfortenergy.cz (dále jen „Webové stránky Dodavatele“). Cena za distri-
buci plynu, cena za slu!by operátora trhu a Cena za plyn jsou také dále spole&n$
ozna&ovány jako „Cena za dodávku plynu“ nebo „Cena za dodávku Komodity“.
5. Kone&ná cena dodávky elekt#iny je tvo#ena dv$ma slo!kami, a to regulovanou
platbou za distribuci, platbou za rezervovanou kapacitu, cenou systémov"ch slu-
!eb, za podporu v"kupu elekt#iny a cenou za &innost zú&tování operátora trhu
s elekt#inou a plynem, OTE, a.s. (dále jen „OTE“) jako! i souvisejících slu!eb (dále
jen „Cena za distribuci elekt#iny“) a pevnou cenou silové elekt#iny za m$síc
a cenou za odebranou m$rnou jednotku elekt#iny (MWh), v&. slu!eb obchodu (dá-
le jen „Cena za elekt#inu“). Cenu za distribuci stanovuje ERÚ prost#ednictvím
cenového rozhodnutí. Cena za elekt#inu je vydána v aktuáln$ platném ceníku,
kter" je zve#ejn$n na webov"ch stránkách Dodavatele. Cena za distribuci elek-
t#iny a Cena za elekt#inu také spole&n$ jako „Cena za dodávku elekt#iny“ nebo
„Cena za dodávku Komodity“.
6. K cen$ uvedené v &lánku B. odstavci 4. t$chto VOP se p#ipo&ítává da' ze
zemního plynu, da' z p#idané hodnoty, jako! i dal%í p#ípadné dan$ a poplatky,
stanovené p#íslu%n"m právním p#edpisem, a to ve v"%i a zp(sobem, jak stanoví
p#íslu%n" právní p#edpis, stanovující takovouto da' nebo poplatek. Ceny uvede-
né v Ceníku jsou kone&né. P#ípadné zm$ny da'ov"ch sazeb budou do Ceníku
promítnuty a tato skute&nost se nepova!uje za zm$nu Ceníku Dodavatelem dle
ustanovení &lánku G. odstavec 6. a 7. VOP.
7. Cen$ uvedené v &lánku B. odstavci 5. t$chto VOP se p#ipo&ítává da' z elekt#i-
ny, da' z p#idané hodnoty, jako! i dal%í p#ípadné dan$ a poplatky, stanovené p#í-
slu%n"m právním p#edpisem, a to ve v"%i, a zp(sobem, jak stanoví p#íslu%n" právní
p#edpis, stanovující takovouto da' nebo poplatek. Ceny uvedené v Ceníku jsou
kone&né. P#ípadné zm$ny da'ov"ch sazeb budou do Ceníku promítnuty a tato
skute&nost se nepova!uje za zm$nu Ceníku Dodavatelem dle ustanovení &lánku
G. odstavec 6. a 7. VOP.
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8. Dodavatel je oprávn!n poskytovat r"zn#m Zákazník"m r"zné ceny za dodávku
Komodit/y, kvalitu slu$eb a úrove% pé&e, a to v závislosti na spln!ní objektivních
kritérií, nap'íklad na objemu poskytovan#ch slu$eb.
9. Cena za dodávku elekt'iny a/nebo plynu se ú&tuje ve v#(i stanovené ceníkem
Dodavatele, platn#m v dob! odb!ru elekt'iny a/nebo plynu, není-li ve Smlouv!
stanoven jin# zp"sob jejího ur&ení.
10. V pr"b!hu zú&tovacího období platí Zákazník Dodavateli pravidelné zálohy;
jejich v#(e, po&et a splatnost jsou stanoveny ve Smlouv!. V p'ípad!, $e v#(e záloh
není ve Smlouv! v#slovn! sjednána, je Dodavatel oprávn!n ur&it v#(i záloh p'i-
m!'en! k cen! p'edpokládaného odb!ru Komodit/-y Zákazníkem a sou&asn! k
cen! za distribu&ní slu$by. Dodavatel je oprávn!n, s ohledem na zm!ny Ceny za
dodávku Komodit/y nebo p'i nedodr$ování smluveného zp"sobu placení závaz-
k" Zákazníkem, po&et a splatnost záloh m!nit tzv. „Plánem záloh“ nebo „Plateb-
ním kalendá!em“, p'ípadn! m"$e Dodavatel té$ po$adovat, a to i opakovan!,
slo$ení jistiny na budoucí dodávku Komodit/y, která bude vyú&tována nejpozd!ji
p'i ukon&ení Smlouvy; jistina m"$e b#t Dodavatelem pou$ita na úhradu kterého-
koliv splatného závazku Zákazníka v"&i Dodavateli. Jistina bude stanovena ve
v#(i maximáln! t'ím!sí&ní spot'eby (p'edpokládané spot'eby) Zákazníka v od-
b!rném míst!. V#(i, po&et a splatnost záloh je Dodavatel povinen se Zákazníkem
sjednat p'im!'en! na základ! minulé skute&né spot'eby a u Zákazníka bez p'ed-
chozí dodávky Komodity p'im!'en! k v#(i p'edpokládaného odb!ru elekt'iny
a/nebo zemního plynu a Ceny za distribuci elekt'iny a/nebo plynu. Zákazníkem
zaplacené zálohy v p'íslu(ném zú&tovacím období budou zapo&teny v p'íslu(né
zú&tovací faktu'e.
11. Ostatní p'ípadné platby podle Smlouvy (nap'. smluvní poplatky, náhrada
(kody, úroky z prodlení, jiné náhrady, aktiva&ní poplatky) budou vyú&továny sa-
mostatn#mi fakturami. Samostatné faktury jsou splatné nejpozd!ji 15. den ode
dne odeslání faktury. Faktury jsou odesílány do 3 (t'í) pracovních dn" od jejich
vystavení; v p'ípad! pozd!j(ího odeslání se splatnost faktury prodlu$uje o p'íslu(-
n# po&et dn" o které byla faktura odeslána pozd!ji oproti lh"t! uvedené v p'ed-
chozí v!t!. Datem splatnosti se rozumí den p'ipsání platby na ú&et Dodavatele.
12. V(echny platby podle Smlouvy se provádí zp"sobem dohodnut#m ve Smlou-
v!; &íslo ú&tu, variabilní symbol, pop'. dal(í platební údaje jsou uvedeny na faktu-
'e nebo v Plánu záloh nebo v Platebním kalendá'i.
13. Není-li ve Smlouv! dohodnuto jinak, pak - p'ipadne-li poslední den splatnosti
na den pracovního volna nebo pracovního klidu - je dnem splatnosti nejbli$(í
následující pracovní den; platba se pova$uje za spln!nou, je-li 'ádn! (tj. v&as,
ve stanovené v#(i, za pou$ití správného variabilního a specifického symbolu)
p'ipsána na ur&en# bankovní ú&et Dodavatele. Zm!ny bankovního spojení jsou
Ú&astníci povinni provád!t v&asn#m písemn#m oznámením druhému Ú&astníko-
vi a zm!na bankovního spojení je mezi Ú&astníky ú&inná ode dne, kdy byla dru-
hému Ú&astníkovi písemn! oznámena.
14. P'ípadné neidentifikované platby poskytnuté Zákazníkem na bankovní ú&et
Dodavatele nebo i p'eplatky z vyú&tování m"$e Dodavatel zapo&íst na kterou-
koliv svoji pohledávku nebo zálohu vym!'enou Plánem záloh nebo Platebním
kalendá'em v"&i Zákazníkovi; nezapo&tené p'eplatky vy((í ne$ 100,- K& (slovy:
jedno sto korun &esk#ch) vrátí Dodavatel Zákazníkovi na jeho ú&et, pop'. po(tov-
ní poukázkou, do konce následujícího kalendá'ního m!síce po m!síci, kdy bylo
vystaveno vyú&tování, pokud se Ú&astníci nedohodnou jinak. P'eplatek nep'e-
vy(ující 100,- K& Dodavatel nevrací a p'evádí jej do následujícího faktura&ního
období. V p'ípad!, $e Zákazník po$aduje vrácení p'eplatku po(tovní poukázkou,
jdou náklady na po(tovní poplatky k tí$i Zákazníka.
15. Da%ové doklady (faktury, zálohy a ostatní platby dle Smlouvy), vystavené
zp"sobem hromadného zpracování dat, nemusí obsahovat razítko ani podpis
Ú&astník" Smlouvy.
16. Zákazníkovi m"$e b#t ú&tován nevratn# aktiva&ní poplatek za zprost'edkování
smlouvy a dal(í poplatky neobsa$ené ve Smlouv! nebo VOP dle ceníku poplatk"
za dopl%kové slu$by a sank&ních poplatk" (dále jen „Ceník poplatk"“). Aktuáln!
platn# Ceník poplatk" je uveden# na Webov#ch stránkách Dodavatele. V#(e
aktiva&ního poplatku je uvedena ve Smlouv!. )ástka aktiva&ního poplatku je
uvedena bez DPH v zákonné v#(i. Na tento aktiva&ní poplatek bude Zákazníkovi
zaslána faktura – da%ov# doklad dle &lánku B. odstavce 11. t!chto VOP. Zákazník
se zavazuje poplatky vyú&tované na základ! Ceníku poplatk" 'ádn! uhradit.
17. V p'ípad! platby inkasem z ú&tu Zákazníka tento souhlasí s tím, $e Dodavatel
je oprávn!n vyú&tovanou &ástku inkasovat kdykoli po vystavení faktury. Pokud
inkasní platba neprob!hne z d"vodu na stran! Zákazníka &i pen!$ního ústavu,
není tím dot&ena povinnost Zákazníka uhradit vyú&tování, zálohovou platbu &i
jakoukoli dal(í pohledávku Dodavatele, a to ve lh"t! splatnosti. Za neprovedení
inkasa z ú&tu Zákazníka je zodpov!dn# Zákazník, pokud nebude prokázáno, $e je
za toto neprovedení inkasa zodpov!dn# Dodavatel.
18. Ceny slu$eb jsou ú&továny v &esk#ch korunách (K&), pokud není ve Smlou-
v! uvedeno jinak.

C. Dodací podmínky
1. Dodavatel se zavazuje dodávat Zákazníkovi Komoditu vymezenou mno$stvím
a &asov#m pr"b!hem (Zákazníci s pr"b!hov#m m!'ením) a zajistit na vlastní
jméno a vlastní ú&et dopravu Komodity a související slu$by. Zákazník se zavazuje
zaplatit Dodavateli Cenu za dodávku Komodity a p'íslu(né dan! a poplatky sta-
novené právním p'edpisem.
2. Dodavatel zahájí dodávku elekt'iny a/nebo plynu do ka$dého odb!rného/-
#ch místa/míst Zákazníka neprodlen! po provedení v(ech úkon" (v&. úkon" PDS)
nezbytn#ch k zahájení dodávky, pokud Zákazník splnil v(echny podmínky pro její
zahájení, p'i&em$ Dodavatel v#(e uvedené úkony 'ádn! provede anebo k nim
poskytne sou&innost.
3. Dodavatel a Zákazník se zavazují p'i pln!ní Smlouvy postupovat v souladu
s t!mito VOP, dále platn#mi Pravidly provozování distribu&ní soustavy místn!
p'íslu(ného PDS, standardy v#konu &innosti PDS, právními p'edpisy i technick#mi
normami )SN a )SN EN.
4. Dodávka (odb!r) Komodit/y je zahájena okam$ikem p'i'azení odb!rného mís-
ta Zákazníka do bilan&ní skupiny Dodavatele a uskute&%uje se podle podmínek
této Smlouvy. Dodávka je provád!na 'ádn! a v&as v souladu s „*ádem provozo-
vatele distribu&ní soustavy“ (dále jen „#PDS“) a sjednan#mi pot'ebami Zákazníka.
5. M!'ení dodávek Komodit/y, v&etn! vyhodnocování a p'edávání v#sledk" m!-

'ení a dal(ích nezbytn#ch informací pro vyú&tování dodávky Komodit/y, je zaji(-
+ováno PDS podle p'íslu(ného právního p'edpisu m!'idlem, tj. plynom!rem resp.
elektrom!rem nále$ejícím k p'íslu(nému odb!rnému místu Zákazníka (dále jen
„M!'idlo“).
6. Povinnosti Zákazníka
a) Zákazník je povinen uhradit Dodavateli Cenu za dodávku Komodit/y a poskyt-
nut#ch slu$eb,
b) Zákazník je povinen zajistit p'ístup k M!'idlu na ka$dém odb!rném míst! Zá-
kazníka za ú&elem provedení kontroly, ode&tu, oprav, údr$by, v#m!ny &i ode-
brání M!'idla, a to rovn!$ p'i ukon&ení odb!ru nebo p'eru(ení dodávky Komo-
dit/y. Neumo$ní-li Zákazník v p'edem oznámené dob! ode&tu p'ístup k M!'idlu
a nesd!lí-li ov!'itelné a pravdivé údaje o nam!'eném mno$ství elekt'iny a/nebo
zemního plynu do 3 dn" od doru&ení v#zvy k nahlá(ení stavu M!'idla, m"$e vy-
ú&tovat dodavatel spot'ebu elekt'iny a/nebo zemního plynu podle spot'eby z
minulého srovnatelného období nebo v#po&tem podle po&tu, druhu a p'íkonu
nainstalovan#ch spot'ebi&" v souladu s ustanoveními p'íslu(n#ch právních p'ed-
pis". Stejn#m zp"sobem je Dodavatel oprávn!n vyú&tovat spot'ebu elekt'iny a/
nebo zemního plynu v p'ípad! poruchy M!'idla. Zákazník je povinen Dodavatele
nebo PDS o poru(e M!'idla písemn! vyrozum!t bezodkladn! po zji(t!ní takové
poruchy. Ode&et je provád!n zpravidla jednou za faktura&ní období,
c) Zákazník je povinen udr$ovat svá odb!rná za'ízení ve stavu, kter# odpovídá
právním p'edpis"m, technick#m normám a technick#m pravidl"m a umo$%uje
bezpe&nou a spolehlivou dodávku Komodit/y tak, aby se nestala p'í&inou ohro-
$ení $ivota, zdraví &i majetku osob a v p'ípad! zji(t!ní závady tuto neprodlen!
odstranit,
d) Zákazník je povinen umo$nit PDS p'ístup k tomuto odb!rnému za'ízení a zajistit
údr$bu tohoto za'ízení,
e) Zákazník je povinen provád!t dostupná technická opat'ení zamezující ovliv%o-
vání kvality elekt'iny v neprosp!ch ostatních ú&astník" trhu s elekt'inou,
f) Zákazník je povinen odebírat elekt'inu a/nebo zemní plyn za dohodnut#ch
podmínek pouze p'es M!'idlo, které p'ipojil PDS nebo jím pov!'ená osoba, Zákaz-
ník nesmí s M!'idlem jakkoli manipulovat, do M!'idla jakkoli zasahovat &i poru(it
ji(t!ní (plombu),
g) v p'ípad!, $e Zákazník po$aduje dodávku zemního plynu osvobozenou od
dan! ze zemního plynu a je dr$itelem oprávn!ní k nabytí plynu osvobozeného
od dan!, jak stanovuje p'íslu(n# právní p'edpis, musí tuto skute&nost, zp"sobem
stanoven#m p'íslu(n#m právním p'edpisem, Dodavateli dolo$it. Pokud Zákazník
takto nabyt# plyn osvobozen# od dan! ze zemního plynu nebo jeho &ást u$ívá
pro jiné ú&ely, ne$ stanoví p'íslu(n# právní p'edpis pro jeho osvobození, p'ípad-
n! nabude plynu bez dan! z jiného d"vodu, je povinen tento odebran# plyn
p'íslu(nému správci dan! p'iznat a zaplatit da% stanovenou p'íslu(n#m právním
p'edpisem (resp. postupovat zp"sobem stanoven#m tímto právním p'edpisem),
h) v p'ípad!, kdy Zákazník pozbude oprávn!ní nab#vat plyn osvobozen# od dan!
ze zemního plynu, p'ípadn! dojde ke zm!n! osvobození Zákazníka od dan! ze
zemního plynu, musí tuto skute&nost neprodlen! oznámit písemn! Dodavateli;
Zákazník odpovídá Dodavateli za jakékoliv poru(ení povinnosti stanovené práv-
ními p'edpisy v souvislosti s nabytím a u$itím plynu osvobozeného od dan!, Zá-
kazník uhradí Dodavateli (kodu, vzniklou Zákazníkov#m poru(ením p'íslu(ného
právního p'edpisu, upravujícím da%ové povinnosti v souvislosti s dodávkou zem-
ního plynu a neoznámením Dodavateli o svém pozbytí nebo zm!n! oprávn!ní
nab#vat plyn osvobozen# od dan! ze zemního plynu,
i) Zákazník se zavazuje informovat Dodavatele o pou$ití plynu k jin#m ú&el"m ne$
pro v#robu tepla, s v#jimkou p'ípad", kdy tak u&inil p'i uzav'ení Smlouvy. Zákazník
se dále zavazuje informovat Dodavatele o v(ech zm!nách a nastal#ch skute&-
nostech na stran! Zákazníka, které mají nebo mohou mít vliv na povinnost pla-
cení dan! ze zemního plynu dle zák. &. 261/2007 Sb., v platném zn!ní. Dodavatel
je povinen zohlednit rozhodné skute&nosti a$ od okam$iku doru&ení písemného
a v#slovného oznámení ze strany Zákazníka,
j) pokud zákazník po$aduje dodávku elekt'iny osvobozenou od dan! z elekt'iny
a je dr$itelem oprávn!ní k nabytí elekt'iny osvobozené od dan!, jak stanovuje
p'íslu(n# právní p'edpis, musí tuto skute&nost, zp"sobem stanoven#m p'íslu(n#m
právním p'edpisem, Dodavateli dolo$it. Pokud Zákazník takto nabytou elekt'inu
osvobozenou od dan! z elekt'iny, nebo její &ást, u$ívá pro jiné ú&ely, ne$ stanoví
p'íslu(n# právní p'edpis pro její osvobození, p'ípadn! nabude elekt'inu bez dan!
z jiného d"vodu, je povinen tuto odebranou elekt'inu p'íslu(nému správci dan!
p'iznat a zaplatit da% stanovenou p'íslu(n#m právním p'edpisem (resp. postupo-
vat zp"sobem stanoven#m tímto právním p'edpisem),
k) v p'ípad!, kdy Zákazník pozbude oprávn!ní nab#vat elekt'inu osvobozenou
od dan! z elekt'iny, p'ípadn! dojde ke zm!n! osvobození Zákazníka od dan!
z elekt'iny, musí tuto skute&nost neprodlen! oznámit písemn! Dodavateli; Zákaz-
ník odpovídá Dodavateli za jakékoliv poru(ení povinnosti stanovené právními
p'edpisy v souvislosti s nabytím a u$itím elekt'iny osvobozené od dan!, Zákazník
uhradí Dodavateli (kodu, vzniklou Zákazníkov#m poru(ením p'íslu(ného právního
p'edpisu, upravujícím da%ové povinnosti v souvislosti s dodávkou elekt'iny a ne-
oznámením Dodavateli o svém pozbytí nebo zm!n! oprávn!ní nab#vat elekt'inu
osvobozenou od dan! z elekt'iny,
l) z d"vodu p'enesení odpov!dnosti za odchylku podle p'íslu(n#ch právních
p'edpis" je Zákazník povinen nesjednat po dobu ú&innosti Smlouvy jin# smluv-
ní vztah s jin#m Dodavatelem elekt'iny a/nebo plynu a v p'edm!tném/-#ch od-
b!rném/-#ch míst!/-tech od n!ho odebírat elekt'inu a/nebo plyn. Zákazník je
povinen od okam$iku uzav'ení Smlouvy s Dodavatelem do okam$iku zahájení
dodávky Komodit dodavatelem Zákazníkovi nesjednat jin# smluvní vztah s jin#m
Dodavatelem elekt'iny a/nebo plynu pro p'edm!tné/-á odb!rné/-á místo/-a
&i u&init jin# úkon sm!'ující k zabrán!ní zahájení dodávky Komodit Dodavate-
lem Zákazníkovi. Ustanovení p'edchozí v!ty se nevztahuje na právo Zákazníka
odstoupit od Smlouvy v souladu s p'íslu(n#mi ustanoveními právních p'edpis".
Zákazník bere na v!domí, $e poru(ení této povinnosti je podstatn#m poru(ením
Smlouvy, které oprav%uje Dodavatele k odstoupení od Smlouvy. Odstoupením
od Smlouvy nezaniká právo Dodavatele na smluvní poplatek dle &lánku E. od-
stavce 3. t!chto VOP.
7. Povinnosti Dodavatele:
a) Dodavatel je povinen dodat sjednané mno$ství elekt'iny a/nebo zemního ply-
nu do odb!rného místa Zákazníka stanoveného ve Smlouv!, v kvalit! stanove-



né p'íslu(n#mi právními p'edpisy. Dodávka je spln!na p'echodem sjednaného
mno$ství elekt'iny a/nebo zemního plynu p'es M!'idlo (plynom!r resp. elektro-
m!r) do místa spot'eby Zákazníka,
b) Dodavatel se zavazuje p'evzít za Zákazníka odpov!dnost za odchylku podle
p'íslu(n#ch právních p'edpis"; tato povinnost Dodavatele nezavazuje v p'ípad!
soub!$né dodávky více dodavatel" do místa spot'eby Zákazníka, tím není do-
t&ena povinnost Zákazníka podle &lánku C. odstavce 6. písmeno l) t!chto VOP.

D. P!eru$ení dodávky, ukon%ení dodávky
1. Dodavatel má právo p'eru(it dodávku elekt'iny a/nebo zemního plynu do mís-
ta spot'eby nebo míst spot'eby Zákazníka v p'ípad! neoprávn!ného odb!ru dle
p'íslu(n#ch ustanovení Energetického zákona.
2. Dodavatel m"$e p'eru(it nebo omezit dodávku elekt'iny a/nebo zemního ply-
nu z d"vodu opakovaného nepln!ní smluven#ch platebních povinností, které
nejsou spln!ny ani po upozorn!ní. Náklady spojené s p'eru(ením a obnovením
dodávky elekt'iny a/nebo zemního plynu hradí Zákazník dle platného Ceníku
poplatk" vydaného Dodavatelem na základ! kalkulace náklad" na odpojení
jednoho odb!rného místa.
3. P'eru(ením dodávky se rozumí odpojení odb!rného místa od distribu&ní sít! na
ur&itou dobu, ani$ dojde k ukon&ení smluvního vztahu.
4. Dodavatel je oprávn!n odstoupit od Smlouvy – ukon&it dodávku:
a) v p'ípad! podstatného poru(ení jin#ch ne$ platebních povinností ze Smlouvy
ze strany Zákazníka, nebo
b) v p'ípadech, kdy je Zákazník v prodlení se zaplacením pen!$itého závazku v"&i
Dodavateli ze Smlouvy o více ne$ 14 dn" po odeslání v#zvy (upomínky) k zapla-
cení Dodavatelem Zákazníkovi; nebo
c) v p'ípad!, $e Zákazník u$ívá k odb!ru odb!rná za'ízení neodpovídající p'íslu(-
né distribu&ní sazb! zákazníka.
5. Za podstatné poru(ení povinností ze Smlouvy ze strany Zákazníka se pova$uje
zejména:
a) nezaplacení jakékoli zálohy nebo faktury za sdru$ené slu$by dodávky Komo-
dit/y (v&. dal(ích plateb podle Cenového rozhodnutí ERÚ), jistiny, smluvního po-
platku, smluvní pokuty, úrok" z prodlení nebo (kody, a to ani po v#zv! k zaplace-
ní, opakující se nedodr$ování smluveného zp"sobu placení záloh nebo faktur za
slu$by dodávky Komodit/y (v&. Dal(ích plateb podle Cenového rozhodnutí ERÚ),
smluvních pokut, smluvních poplatk", úrok" z prodlení nebo (kod, nebo
b) neoprávn!n# odb!r – zejména odb!r p'i opakovaném nepln!ní smluven#ch
platebních povinností nebo platebních povinností, vypl#vajících z náhrady (ko-
dy zp"sobené neoprávn!n#m odb!rem elekt'iny, které nejsou spln!ny ani po
upozorn!ní, nebo
c) podstatné poru(ení povinnosti zvlá(+ specifikované ve Smlouv! nebo ve VOP.
6. P'eru(ení nebo ukon&ení dodávky Komodit/y je Dodavatel oprávn!n provést
v kterémkoli nebo ve více místech spot'eby Zákazníka s ohledem na rozsah
neoprávn!ného odb!ru a zji(t!ní, v kterém míst! spot'eby Zákazníka je neopráv-
n!n# odb!r provád!n. Nelze-li ur&it místo neoprávn!ného odb!ru, rozhodne
Dodavatel, v kterém míst! spot'eby Zákazníka dodávku Komodit/y p'eru(í nebo
ukon&í. Zákazník bere na v!domí, $e p'eru(ení nebo ukon&ení dodávky Komo-
dit/y provede p'íslu(n# PDS na $ádost Dodavatele a na náklady Zákazníka. P'e-
ru(ení nebo ukon&ení dodávky Komodit/y Zákazník není oprávn!n bránit, jinak
nese odpov!dnost za náklady a (kody v d"sledku toho vzniklé.
7. P'i p'eru(ení nebo ukon&ení dodávky elekt'iny a/nebo zemního plynu ne-
vzniká Zákazníkovi právo na náhradu (kody a/nebo u(lého zisku. P'eru(ení nebo
ukon&ení dodávky elekt'iny a/nebo zemního plynu z d"vodu neoprávn!ného
odb!ru bude provedeno bezprost'edn! po jeho zji(t!ní, nebude-li se Zákazníkem
dohodnuto jinak. Dodavatel oznámí p'eru(ení nebo ukon&ení dodávky elekt'iny
a/nebo zemního plynu p'íslu(nému PDS.
8. Zákazník je oprávn!n odstoupit od Smlouvy v p'ípad! podstatného poru(ení
povinností ze Smlouvy ze strany Dodavatele. Za podstatné poru(ení povinností ze
Smlouvy Dodavatelem se pova$uje zejména:
a) bezd"vodné neposkytování nebo nezaji(t!ní distribu&ních slu$eb, nebo
b) splatn# závazek Dodavatele v"&i Zákazníkovi v prodlení se zaplacením po
obdr$ení písemné v#zvy Zákazníka k zaplacení a marném uplynutí 14ti denní
dodate&né lh"ty ke spln!ní závazku po&ítané ode dne doru&ení písemné v#zvy
k zaplacení, nebo
c) podstatné poru(ení smluvních povinností zvlá(+ specifikovan#ch ve Smlouv!,
VOP nebo v platn#ch právních p'edpisech Dodavatelem.
9. Pokud byla smlouva uzav'ena mimo prostory obvyklé k podnikání Dodavatele,
je Zákazník rovn!$ oprávn!n od Smlouvy odstoupit, a to do 1 m!síce od data
uzav'ení Smlouvy, pokud doposud nebyly zahájeny dodávky Komodit/y a do 14
dn" od data uzav'ení Smlouvy, pokud ji$ Dodávky Komodit/y zahájeny byly. V
t!chto p'ípadech kon&í Smlouva doru&ením písemného odstoupení Zákazníka
Dodavateli na adresu: COMFORT ENERGY s.r.o., Na Po'í&í 24-26, 110 00 Praha 1.
Faktické ukon&ení odb!ru Komodit/y se 'ídí standardy v#konu &innosti PDS.
10. Odstoupení je ú&inné dnem doru&ení písemného oznámení Zákazníka o od-
stoupení Dodavateli &i Dodavatele Zákazníkovi nebo pozd!j(ím, v písemném
oznámení o odstoupení oznámen#m, dnem po doru&ení písemného oznámení
Zákazníka o odstoupení Dodavateli &i Dodavatele Zákazníkovi.
11. Ka$d# Ú&astník je oprávn!n od Smlouvy odstoupit, je-li pravomocn! rozhod-
nuto o úpadku druhého Ú&astníka. Odstoupení je ú&inné dnem doru&ení pí-
semného oznámení odstupujícího Ú&astníka o odstoupení druhému Ú&astníkovi
nebo insolven&nímu správci, nebo pozd!j(ím dnem, po doru&ení písemného
oznámení odstupujícího Ú&astníka druhému Ú&astníkovi nebo insolven&nímu
správci o odstoupení, uveden#m v takovém oznámení.
12. Je-li Smlouva uzav'ena na dobu neur&itou, lze ji jednostrann! písemn! vypo-
v!d!t kter#mkoliv Ú&astníkem Smlouvy, s v#pov!dní lh"tou 3 m!síce, která za&í-
ná b!$et od prvního dne kalendá'ního &tvrtletí následujícího po dni, v n!m$ byla
písemná v#pov!, doru&ena druhému Ú&astníkovi. Vzor formulá'e pro ukon&ení
smluvního vztahu je k dispozici na Webov#ch stránkách Dodavatele.
13. Pokud je Smlouva uzav'ena na dobu ur&itou a Zákazník ve lh"t! nejpozd!ji
3 kalendá'ní m!síce p'ed uplynutím doby, na kterou byla uzav'ena, neoznámí pí-
semn! Dodavateli, $e trvá na jejím ukon&ení, Smlouva se automaticky prodlu$uje

o dobu, na kterou byla sjednána, a to i opakovan!.
14. P'ed koncem platnosti Smlouvy m"$e Zákazník jednostrann! po$ádat o p'ed-
&asné ukon&ení Smlouvy na základ! písemného oznámení, které m"$e u&init na
formulá'i. P'íslu(n# vzor formulá'e je k dispozici na webov#ch stránkách Dodava-
tele. Toto oznámení musí b#t doru&eno na adresu sídla Dodavatele nejpozd!ji
30 dn" p'ed plánovan#m datem ukon&ení Smlouvy. Dodavatel posoudí tuto
$ádost a v p'im!'ené lh"t! sd!lí své rozhodnutí Zákazníkovi. Pokud Dodavatel
ukon&ení Smlouvy zamítne, z"stává Smlouva v platnosti v plném rozsahu. V p'í-
pad! schválení p'ed&asného ukon&ení smlouvy, m"$e b#t Zákazníkovi ú&tován
Dodavatelem smluvní poplatek za p'edpokládané neodebrané mno$ství elekt'i-
ny a/nebo zemního plynu. Smluvní poplatek je stanoven za ka$dé odb!rné místo
zvlá(+, a to jak pro Zákazníka segmentu Domácnost tak pro Zákazníka v segmentu
Podnikatel, a to ve v#(i uvedené v Ceníku poplatk". V#po&et v#(e smluvního po-
platku je odvozen od spot'eby dané Komodity za srovnatelné p'edchozí obdo-
bí. Smlouva bude ukon&ena po úhrad! v#(e uvedeného smluvního poplatku.
Podmínka úhrady smluvního poplatku pro ukon&ení Smlouvy se nevztahuje na
ukon&ení smluvního vztahu odstoupením ze strany Zákazníka v p'ípad! poru(ení
smluvních podmínek Dodavatelem a v dal(ích, v t!chto VOP, v#slovn! stanove-
n#ch p'ípadech.
15. P'i ukon&ení dodávky z d"vodu poru(ení smluvních podmínek, které má za
následek ukon&ení dodávky podle &lánku D. odstavc" 4. a 5. t!chto VOP, je Zá-
kazníkovi ú&tován smluvní poplatek. Smluvní poplatek je stanoven v minimální
v#(i 5.000,- K& bez DPH za ka$dé odb!rné místo pro Zákazníka segmentu Domác-
nost a minimální v#(i 20.000,- K& bez DPH za ka$dé odb!rné místo pro Zákazníka
v segmentu Podnikatel. V#(e smluvního poplatku pro Zákazníka bude stanovena
jako sou&in nespot'ebované &ásti ekvivalentu ro&ní spot'eby dodávky za obdo-
bí do 'ádného ukon&ení Smlouvy daného odb!rného místa v MWh zadaného
v informa&ním systému OTE a jednotkové Ceny za elekt'inu/Ceny za plyn plat-
né v dob! poru(ení Smlouvy. Za období do 'ádného ukon&ení Smlouvy se pro
tento ú&el pova$uje u Smlouvy na dobu ur&itou po&et m!síc" zb#vajících do
uplynutí sjednané doby trvání Smlouvy a u Smlouvy na dobu neur&itou období
6 m!síc". Smlouva bude ukon&ena po úhrad! v#(e uvedeného smluvního po-
platku. Zaplacením smluvního poplatku není dot&eno právo Dodavatele na od-
stoupení od Smlouvy ani nárok Dodavatele na náhradu (kody v plné v#(i.
16. Smlouva m"$e b#t ukon&ena kdykoli písemnou dohodou Ú&astník" sepsanou
zpravidla na formulá'i, kter# je k dispozici na Webov#ch stránkách Dodavatele, a
to zejména v p'ípadech, kdy Zákazník ukon&uje odb!r elekt'iny a/nebo zemního
plynu v míst! spot'eby z d"vodu trvalého ukon&ení odb!ru. V takovém p'ípa-
d! Zákazník oznámí Dodavateli písemn! po$adavek na trvalé ukon&ení odb!ru
elekt'iny a/nebo zemního plynu v odb!rném míst!, s uvedením d"vodu a po-
$adovan#m dnem trvalého ukon&ení odb!ru, a to nejmén! 30 dn" p'ed tímto
dnem. Dodavatel zajistí ukon&ení smlouvy o distribuci uzav'ené s p'íslu(n#m PDS
pro zaji(t!ní dodávky elekt'iny a/nebo zemního plynu do p'edm!tného odb!r-
ného místa v nejbli$(í mo$nou dobu dle podmínek distribuce p'íslu(ného PDS. V
takovém p'ípad! je Dodavatel oprávn!n Zákazníkovi ú&tovat smluvní poplatek
uveden# ve &lánku D. odstavci 15. t!chto VOP.
17. Zákazník je oprávn!n ukon&it Smlouvu, resp. Smlouva kon&í bez jakéhokoliv
poplatku zejména v t!chto p'ípadech:
a) uplynutím doby, na kterou je tato Smlouva uzav'ena,
b) v p'ípad! poru(ení povinnosti Dodavatele dle &lánku D. &lánku 8. t!chto VOP,
c) v p'ípad! odstoupení z d"vodu pravomocného rozhodnutí soudu o úpadku
Dodavatele,
d) v p'ípad! ukon&ení podnikání Zákazníka z d"vodu stojícího mimo v"li Zákaz-
níka,
e) v p'ípad!, $e Zákazník ukon&uje odb!r v odb!rném míst! v d"sledku zm!ny
bydli(t! &i sídla nebo prodeje nemovitosti,
f) v p'ípadech, které stanoví závazn# právní p'edpis nebo v p'ípadech vypl#vají-
cích z jin#ch právních skute&ností zp"sobujících zánik Smlouvy.
18. Opustí-li Zákazník odb!rné místo bez ukon&ení smluvního vztahu, je povinen
uhradit cenu za slu$by Dodavatele (zejména, nikoli v(ak v#hradn!, dodávku Ko-
modit/y) a$ do uzav'ení smlouvy mezi Dodavatelem a nov#m zákazníkem pro
ka$dé dot&ené odb!rné místo. Pokud Zákazník neumo$ní p'ístup k M!'idlu – jeho
odebrání - pak je smlouva platná a$ do dne skute&né demontá$e M!'idla nebo
do provedení 'ádného ode&tu M!'idla a Zákazník je povinen zaplatit za slu$by
Dodavatele (zejména, nikoli v(ak v#hradn! dodávku Komodit/y) a$ do doby sku-
te&né demontá$e M!'idla, pop'. do provedení 'ádného ode&tu.
19. Zm!na odb!ratele v daném odb!rném míst! bez p'eru(ení dodávky a bez
zm!ny Dodavatele (tzv. p'epis odb!rného místa) je podmín!na 'ádn#m ukon&e-
ním p'edchozího smluvního vztahu. Taková zm!na je pak p'edev(ím podmín!na
vyrovnáním ve(ker#ch závazk" Zákazníka v"&i Dodavateli, jinak je Dodavatel
oprávn!n tuto zm!nu odmítnout.
20. Zákazník je srozum!n s tím, $e v p'ípad! poskytnutí opo$d!né sou&innosti &i
jejího neposkytnutí ze strany Zákazníka &i PDS se Dodavatel nedostává do prodle-
ní s pln!ním sv#ch zákonn#ch &i smluvních povinností vázan#ch na sou&innost ze
strany Zákazníka nebo PDS.

E. Úroky z prodlení a smluvní poplatky
1. Pozdní platba je penalizována dle t!chto VOP. Pro p'ípad prodlení s úhradou
kterékoliv splatné pohledávky (pen!$itého dluhu) nebo její &ásti podle Smlouvy,
je povinn# Ú&astník (dlu$ník) povinen zaplatit oprávn!nému Ú&astníkovi Smlouvy
(v!'iteli) smluvní úrok z prodlení ve v#(i 0,05 % z dlu$né &ástky za ka$d# den pro-
dlení, a to a$ do zaplacení. Toto ustanovení se net#ká smluvních vztah", které se
'ídí re$imem ob&anského zákoníku, kdy Ú&astník, kter# je v prodlení, je povinen
uhradit zákonn# úrok z prodlení ve v#(i stanovené p'íslu(n#m právním p'edpisem.
2. Zákazník je povinen zaplatit Dodavateli smluvní poplatek dle platného Ceníku
poplatk" za ka$dou písemnou (listinnou) a/nebo telefonickou (hlasovou) upo-
mínku a/nebo upomínku zaslanou prost'ednictvím textové zprávy SMS a/nebo
upomínku zaslanou prost'ednictvím elektronické komunikace (e-mail) a/nebo
upomínku zaslanou prost'ednictvím datov#ch schránek provozovan#ch )eskou
po(tou, s.p., je-li Zákazník právnická osoba a/nebo upomínku sd!lenou Zákazní-
kovi prost'ednictvím zákaznického profilu na webovém portálu Dodavatele, za
ka$dé jednotlivé poru(ení povinnosti, sjednané ve Smlouv! nebo ve VOP.
3. Zákazník je povinen zaplatit Dodavateli smluvní poplatek ve v#(i 10.000,- K&



bez DPH za poru(ení povinnosti podle ustanovení &lánku C. odstavce 6. písmeno.
l) t!chto VOP, uplatn!ním nároku na úhradu smluvního poplatku není dot&eno
právo Dodavatele k odstoupení od této Smlouvy, ani nárok Dodavatele na ná-
hradu (kody v plné v#(i.
4. Zákazník bere na v!domí, $e ve(keré náklady spojené s uplatn!ním p'ípadné
pohledávky, kterou by za ním Dodavatel evidoval z titulu poskytování Dodávek
Komodit/y, jdou k tí$i Zákazníka a pova$ují se za p'íslu(enství p'edm!tné pohle-
dávky Dodavatele. Zákazník bere na v!domí, $e za náklady spojené s uplatn!ním
takové pohledávky se pova$ují zejména soudní poplatky, odm!na advokáta &i
notá'e, náklady na zasílání upomínek a jiné upomínání Zákazníka jako$ i náklady
vymáhání pohledávky.
5. Ujednání o smluvních poplatcích nemá vliv na p'ípadn# nárok oprávn!ného
Ú&astníka na náhradu (kody v plné v#(i, u(l# zisk a úrok z prodlení.

F. Doru%ování, reklamace a !e$ení spor"
1. Ve(kerá sd!lení t#kající se Smlouvy se pova$ují za doru&ená, pokud byla
odeslána na poslední známou adresu druhého Ú&astníka formou doporu&ené
zásilky, a to nejpozd!ji 3. pracovní den po odeslání. Ú&inky doru&ení nastanou v
p'ípad!, $e je spln!na podmínka p'edchozí v!ty i v p'ípad!, $e druh# Ú&astník
odmítne zásilku p'ijmout nebo po(ta vrátí zásilku jako nedoru&itelnou. V takov#ch
p'ípadech sjednávají Ú&astníci, $e ú&inky doru&ení nastanou následující den po
dni, ve kterém se nedoru&itelná zásilka vrátila odesílateli. Sd!lení, ur&ená v(em Zá-
kazník"m (hromadná sd!lení - nap'. zm!ny VOP, zm!ny ceníku apod.), doru&uje
Dodavatel ka$dému Zákazníkovi pouze prost'ednictvím uve'ejn!ní t!chto sd!le-
ní na webovém portálu Dodavatele. Dnem umíst!ní a zp'ístupn!ní takového sd!-
lení na webovou stránku Dodavatele se p'íslu(né sd!lení pova$uje za 'ádn! sd!-
lené Zákazníkovi. Zákazník je povinen se s ka$d#m takov#m sd!lením Dodavatele
seznámit. Upomínky o zaplacení pen!$it#ch pohledávek Dodavatele m"$e
Dodavatel doru&ovat Zákazníkovi té$ formou textové zprávy SMS na posled-
ní Dodavateli známé mobilní telefonní &íslo Zákazníka, formou e-mailu na po-
slední Dodavateli známou e-mailovou adresu Zákazníka nebo prost'ednictvím
datov#ch schránek provozovan#ch )eskou po(tou, s.p., je-li Zákazník právnická
osoba anebo telefonicky na telefonní &íslo Zákazníka. Zákazník je povinen sd!lit
Dodavateli písemn! ka$dé zavedení, zm!nu nebo zru(ení kontaktního údaje ve
shora uvedeném smyslu. V p'ípad!, $e právní p'edpis stanoví zp"sob doru&ování
v#slovn! a odchyln! od t!chto VOP, bude pro doru&ování platit zákonná úprava.
2. Zjistí-li kter#koliv z Ú&astník" chyby nebo omyly p'i vyú&tování dodávek Komo-
dit/y podle Smlouvy, po&etní nebo tiskovou chybu ve vyú&tování, mají Ú&astníci
nárok na vzájemné vypo'ádání.
3. Reklamující Ú&astník za(le druhému Ú&astníkovi písemnou v#zvu k odstran!ní
zji(t!ného stavu a k jeho náprav!. Reklamace musí obsahovat:
a) identifikaci vyz#vajícího Ú&astníka,
b) identifika&ní údaje reklamované faktury, v&. variabilního symbolu, nebo zji(-
t!ného stavu,
c) p'esn# popis reklamované skute&nosti a od"vodn!ní reklamace,
d) kopie p'ípadné dokumentace a dal(í d"le$ité skute&nosti rozhodné pro po-
souzení reklamace,
e) podpis Ú&astníka nebo jeho oprávn!ného zástupce, v&. plné moci, resp. listiny
dokládající oprávn!ní jednat v zastoupení. Dodavatel m"$e v p'ípad! pochyb-
nosti vy$adovat autorizaci podpisu Zákazníka a/nebo jeho ú'ední ov!'ení.
4. Ka$dá uplatn!ná reklamace bude jednotliv! vy'ízena ve lh"tách stanove-
n#ch závazn#m právním p'edpisem. Ka$dá nová &i opakovaná reklamace té$e
skute&nosti bude vy'izována jako samostatná. Vy'izování oprávn!né reklamace
posunuje splatnost oprávn!n! reklamovan#ch platebních povinností, pokud i na
základ! oprávn!né reklamace budou po jejím vy'ízení platební povinnosti Zá-
kazníka k Dodavateli existovat.
5. Zákazník je oprávn!n písemn! reklamovat P'edpis záloh nebo Platební kalen-
dá' na p'íslu(né období z d"vod" jejich nep'im!'enosti nejpozd!ji do splatnosti
první takto p'edepsané zálohy, pokud se nedohodne s Dodavatelem jinak.
6. Ú&astník vyzvan# k vy'ízení reklamace tuto p'e(et'í a v#sledek (et'ení oznámí
písemn! vyz#vajícímu Ú&astníkovi ve lh"t! do 15 kalendá'ních dn" ode dne, kdy
reklamaci obdr$el. Byla-li reklamace oprávn!ná, bude neprodlen! provedeno
vzájemné vypo'ádání rozdíl" v platbách, a to nejpozd!ji do 30 kalendá'ních dn"
ode dne doru&ení reklamace vyzvanému Ú&astníkovi. Spo&ívá-li d"vod rekla-
mace ve vyú&tování distribuce plynu a/nebo elekt'iny od PDS a Dodavatel re-
klamuje vyú&tování distribuce v souladu s p'íslu(n#m právním p'edpisem u PDS,
lh"ty shora uvedené po dobu vy'izování reklamace u PDS Dodavatelem neb!$í.
7. Reklamace se uplat%uje doru&ením na Zasílací adresu Ú&astníka uvedenou
v p'íslu(né Smlouv!. V p'ípad! uplatn!ní reklamace Zákazníkem tedy na adresu:
COMFORT ENERGY s.r.o., Na Po'í&í 24-26, 110 00 Praha 1.
8. Ú&astníci sjednávají, $e p'ípadné spory budou 'e(it p'edev(ím smírnou cestou.
Pokud se jim nepoda'í p'ípadn# spor urovnat tímto zp"sobem, m"$e se kter#koli
Ú&astník obrátit na p'íslu(n# orgán státní správy, pop'. na soud.

G. Ostatní ujednání
1. Zákazník zmoc%uje Dodavatele ke v(em úkon"m nutn#m k v#pov!di smluv-
ního vztahu Zákazníka se sou&asn#m dodavatelem sdru$en#ch slu$eb dodávky
elekt'iny a/nebo plynu a dále k uzav'ení smlouvy o p'ipojení pro p'edm!tné od-
b!rné místo. Zákazník se dále zavazuje poskytovat Dodavateli ve(kerou pot'eb-
nou sou&innost k tomu, aby Smlouva mohla b#t 'ádn! pln!na a ne&init, vyjma
úkon", k nim$ je v#slovn! oprávn!n dle Smlouvy a t!chto VOP, za trvání Smlouvy
$ádné úkony, sm!'ující k omezení &i zamezení existence podmínek pro 'ádné pl-
n!ní Smlouvy s ohledem k p'enesené odpov!dnosti za odchylku na Dodavatele.
Tuto sou&innost se zavazuje Zákazník Dodavateli poskytovat i v p'ípad! úkon",
sm!'ujících k uzav'ení smlouvy s Dodavatelem (nap'. povinnost Zákazníka dolo$it
v(echny po$adované, úplné a pravdivé doklady pot'ebné v procesu p'echodu
Zákazníka od p"vodního k novému Dodavateli v Dodavatelem stanovené lh"t!
apod.) &i úkon" sm!'ujících k ukon&ení smluvního vztahu Zákazníka s p'edcho-
zím Dodavatelem. V p'ípad! prokazatelného odmítnutí sou&innosti je Dodava-
tel oprávn!n po$adovat smluvní poplatek ve v#(i 2.500,- K& bez DPH za ka$dé
odb!rné místo Zákazníka segmentu Domácnost a 10.000,- K& bez DPH za ka$dé
odb!rné místo Zákazníka v segmentu Podnikatel.

2. Jsou-li ve Smlouv! a ve VOP ustanovení, která upravují rozdíln! stejnou proble-
matiku, mají ujednání ve Smlouv! p'ednost p'ed ustanoveními ve VOP. Podmínky
jednotliv#ch produktov#ch 'ad jsou sou&ástí Smlouvy a mají p'ednost p'ed ujed-
náními VOP.
3. Pokud se jakékoli ustanovení ve Smlouv! nebo ustanovení v t!chto VOP stane
neplatn#m nebo nevykonateln#m, nemá taková neplatnost nebo nevykonatel-
nost vliv na platnost a vykonatelnost ostatních ustanovení. Ú&astníci sjednávají,
$e v takovém p'ípad! nahradí neplatné nebo nevykonatelné ustanovení tako-
v#m platn#m nebo vykonateln#m ustanovením, které v maximální mí'e zachová
zám!r neplatného nebo nevykonatelného ustanovení. Toté$ platí i pro p'ípad
eventuální smluvní mezery a zm!ny platnosti dot&en#ch právních p'edpis".
4. Nové VOP budou zve'ejn!ny na webov#ch stránkách Dodavatele nejpozd!ji
30 kalendá'ních dn" p'ed za&átkem jejich ú&innosti. V p'ípad!, $e Zákazník se
zm!nou VOP nesouhlasí, je oprávn!n od Smlouvy odstoupit, a to nejpozd!ji do
10. dne p'ed nabytím ú&innosti zm!ny VOP. V opa&ném p'ípad! se novelizované
VOP stávají závazn#mi pro smluvní vztah podle Smlouvy. V p'ípad!, $e právní
p'edpis stanoví zp"sob zve'ej%ování v#slovn! a odchyln! od t!chto VOP, bude
pro zve'ej%ování platit zákonná úprava.
5. Zákazník je povinen se s novelizovan#mi VOP seznámit.
6. Nov# ceník se zv#(enou cenou za dodávku elekt'iny/plynu bude zve'ejn!n na
webov#ch stránkách Dodavatele nejpozd!ji 30 kalendá'ních dn" p'ed za&át-
kem jeho ú&innosti. V p'ípad!, $e Zákazník se zv#(enou cenou za dodávku elek-
t'iny/plynu nesouhlasí, je oprávn!n od Smlouvy odstoupit, a to nejpozd!ji do 10.
dne p'ed nabytím ú&innosti zm!ny ceníku. V opa&ném p'ípad! se novelizovan#
ceník stává závazn#m pro dal(í smluvní vztah podle Smlouvy V p'ípad!, $e právní
p'edpis stanoví zp"sob zve'ej%ování v#slovn! a odchyln! od t!chto VOP, bude
pro zve'ej%ování platit zákonná úprava.
7. Zákazník je povinen se s novelizovan#m ceníkem seznámit.
8. Ú&astníci se zavazují, $e budou informace získané v souvislosti se Smlouvou
udr$ovat v tajnosti, nezve'ejní je bez p'edchozího písemného souhlasu druhého
Ú&astníka ve vztahu k t'etím osobám, vyjma p'ípadu, kdy jim zve'ejn!ní nebo
poskytnutí t'etí osob! ur&uje p'íslu(n# právní p'edpis.
9. Pozd!ji uzav'ená Smlouva mezi Zákazníkem a Dodavatelem nahrazuje d'íve
uzav'enou Smlouvu ohledn! tého$ pln!ní, i kdy$ to v pozd!ji uzav'ené Smlouv!
není v#slovn! uvedeno.
10. Ú&astníci se vzájemn! zavazují podávat si v&asné a ur&ité informace o zm!-
nách údaj" uveden#ch ve Smlouv!, v&etn! takov#ch údaj", jako jsou zm!ny
identifika&ních údaj" Ú&astníka, osobních údaj", zasílací adresy; opomenutí
nebo neposkytnutí takov#ch informací jde k tí$i povinného Ú&astníka. Ú&astníci
se dále zavazují poskytovat si v&as v(echny informace, které by m!ly nebo mohly
mít vliv na pln!ní Smlouvy. Zákazník se zavazuje v p'ípad! pot'eby (nap'. po$a-
davek PDS) v(echny tyto v#(e uvedené zm!ny dolo$it kopií dokladu, kter# zm!-
nu dosv!d&uje. Dodavatel je oprávn!n jakékoli zm!ny &i informace Zákazníkovi
sd!lovat jejich uve'ejn!ním na sv#ch webov#ch stránkách a Zákazník je povinen
se s nimi seznámit. V p'ípad!, $e právní p'edpis stanoví zp"sob zve'ej%ování v#-
slovn! a odchyln! od t!chto VOP, bude pro zve'ej%ování platit zákonná úprava.
11. Dodavatel je oprávn!n p'i kontaktu se Zákazníkem nebo jeho zástupcem
po$adovat identifikaci dle pravidel stanoven#ch Dodavatelem. Dodavatel je
oprávn!n po$adovan# úkon neprovést, pokud se Zákazník neidentifikuje 'ádn#m
zp"sobem nebo p'i d"vodném podez'ení na zneu$ití identifika&ních prost'ed-
k". Pro zprost'edkování informací rozhodn#ch pro vznik, trvání a zánik smluvního
vztahu mezi Dodavatelem a Zákazníkem je Dodavatel oprávn!n, z d"vodu obra-
ny proti zneu$ití informací, trvat na písemné komunikaci se Zákazníkem v&etn!
písemného zmocn!ní ud!leného t'etí osob!.
12. V p'ípad! uzavírání, zm!n! a ukon&ování Smlouvy lze vlastnoru&ní podpis zá-
stupce Dodavatele provést faksimilí tohoto podpisu, obdobn! tak lze postupovat
i v p'ípadech následného písemného styku v rámci pln!ní Smlouvy, není-li ve
Smlouv! nebo VOP stanoveno jinak. Pokud je za Zákazníka jako$to zmocnitele p'i
uzavírání, zm!n! nebo ukon&ování Smlouvy &in!n úkon na základ! plné moci,
m"$e Dodavatel vy$adovat autorizaci podpisu zmocnitele a/nebo jeho ú'ední
ov!'ení.
13. Zákazník poskytuje souhlas ke zpracování sv#ch osobních údaj", p'i&em$ Do-
davatel se zavazuje zpracovávat tyto údaje pro ú&ely pln!ní Smlouvy a sv#ch
informa&ních kampaní za obchodní spolupráce osob podílejících se na pln!ní
Smlouvy v rámci podnikatelského uskupení Dodavatele (tj. osob definovan#ch v
§ 66a zákona &. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném zn!ní) a dal(ích Do-
davatelem pov!'en#ch osob, a to po dobu trvání Smlouvy a$ do doby dvou let
ode dne ukon&ení platnosti Smlouvy. Pokud trvání nárok" vznikl#ch ze Smlouvy
p'ekro&í dobu dvou let po ukon&ení Smlouvy, pak je souhlas poskytnut a$ do
doby jejich vypo'ádání. Zárove% Zákazník poskytuje souhlas se zpracováním
sv#ch osobních údaj" pro ú&ely propaga&ní a marketingové a s p'edáním údaj"
obchodním partner"m Dodavatele pro ú&ely marketingu. Údaje budou zpraco-
vávány a uchovány v souladu s p'íslu(n#mi právními p'edpisy, zejména zákonem
&. 101/2000 Sb., v platném zn!ní, které upravují nakládání s osobními údaji. Do-
davatel Zákazníka informuje o skute&nosti, $e z d"vodu zvy(ování kvality poskyto-
van#ch slu$eb Dodavatel monitoruje telefonickou komunikaci mezi Zákazníkem
a Dodavatelem.
14. Dodavatel je oprávn!n zmocnit t'etí osoby k vymáhání sv#ch pohledávek za
Zákazníkem.
15. Dodavatel je oprávn!n postoupit jakoukoliv pohledávku za Zákazníkem t'etí
osob!.
16. VOP jsou platné ode dne 1. 3. 2012 a ú&inné od dne 1. 3. 2012.

V Praze 29. 2. 2012
za COMFORT ENERGY s.r.o.

Ing. Ji'í Písa'ík
jednatel spole&nosti

Podpis zákazníka


