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1. ÚVOD 

 Tyto obchodní podmínky sdružených služeb dodávky zemního plynu 

(dále jen „VOP) upravují vztahy vznikající mezi obchodníkem se 

zemním plynem (dále jen „Obchodník“) a zákazníkem (dále jen 

„Zákazník“), který plyn odebírá. Společný název pro Obchodníka a 

Zákazníka je „Účastníci“, jednotlivě „Účastník“. 

  Jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Obchodníkem a 

Zákazníkem potřebné k realizaci obchodu s plynem, vždy v režimu 

převzetí odpovědnosti za odchylku podle příslušných právních 

předpisů, a to smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu 

(dále jen „Smlouva“). 

 VOP upřesňují obecnou úpravu zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 

změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „EZ“) a příslušných souvisejících právních předpisů 

a technických pravidel a doporučení. 

 Zákazník dává Obchodníkovi uzavřením Smlouvy souhlas k uzavření 

smlouvy, na základě které zabezpečí Obchodník dopravu do odběrného 

místa Zákazníka („Smlouva o distribuci plynu“) s příslušným 

Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „PDS“). Obchodník 

může toto právo převést na třetí osobu, ovšem pouze v případě, kdy 

odpovědnost za uzavření Smlouvy o distribuci plynu vůči Zákazníkovi 

nese sám. 

 Zákazník musí Obchodníkovi předat vyplněný a řádně podepsaný 

formulář Smlouvy včetně poskytnutí úplných a pravdivých informací, a 

to před začátkem poskytování služeb. Poskytnutí neúplných či 

nepravdivých informací, rozhodných pro uzavření Smlouvy, může mít 

za následek neplatnost Smlouvy tj. od okamžiku zjištění Obchodníka, 

popř. jiné, Obchodníkem pověřené osoby, že informace podaná 

Zákazníkem  nebyla úplná či pravdivá se považuje za podstatné 

porušení smlouvy, které opravňuje obchodníka odstoupit od smlouvy. 

 Smlouva může být uzavřena i jinak než písemnou formou. V případě 

kdy není uzavřena Smlouva v písemné podobě, považuje se zaplacení 

zálohy nebo platby za vyúčtování dodávky Komodit/y za souhlasný 

projev vůle Zákazníka s uzavřením Smlouvy.  

2. DODACÍ PODMÍNKY 

 Dodávka a odběr plynu je zahájena od počátečního stavu měřidla 

(plynoměru) stanoveného PDS, k jehož distribuční soustavě je 

připojeno odběrné místo Zákazníka (dále jen „místo spotřeby“) a 

uskutečňuje se dle VOP. 

  Dodávka plynu je prováděna řádně a včas v souladu s „Řádem 

provozovatele distribuční soustavy“ (dále jen „ŘPDS“) a podle 

Smlouvy o připojení uzavřené mezi Zákazníkem a příslušným PDS dle 

právních předpisů a v souladu s ŘPDS vydaným příslušným PDS. 

 Obchodník se zavazuje Zákazníkovi dodávat plyn a taktéž zajistit 

distribuci plynu a služby strukturování a Zákazník se zavazuje 

Obchodníkovi zaplatit cenu plynu a dalších služeb stanovenou 

Obchodníkem a rovněž i cenu za distribuční služby a další platby podle 

Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (dále jen 

„ERÚ“). 

 PDS zajišťuje podle příslušných právních předpisů měření dodávek 

plynu, včetně vyhodnocování a předávání výsledků měření a dalších 

nezbytných informací pro vyúčtování dodávky plynu. 

 Obchodník je povinen: 

a) dodat sjednané množství plynu do místa spotřeby Zákazníka 

stanoveného ve Smlouvě, v kvalitě stanovené příslušnými právními 

předpisy. Tato povinnost se vztahuje na všechna místa spotřeby 

sjednaná Smlouvou. Dodávka plynu je považovaná za splněnou 

přechodem plynu z příslušné distribuční soustavy přes měřidlo 

(plynoměr) do předmětného místa spotřeby Zákazníka; 

b) převzít za Zákazníka odpovědnost za odchylku v režimu přenesení 

odpovědnosti za odchylku podle příslušných právních předpisů. 

 Zákazník je povinen: 

a) nebýt po dobu účinnosti Smlouvy účastníkem účinného smluvního 

vztahu s jiným obchodníkem s plynem (dodavatelem plynu) z důvodu 

přenesení odpovědnosti za odchylku na Obchodníka,  

b) respektovat pravidla vydaná příslušným PDS při odběru plynu,  

c) uhradit Obchodníkovi náklady spojené se zahájením, přerušením, 

obnovením nebo ukončením dodávky plynu , 

d) zajistit přístup k měřidlu (plynoměru) pro účely PDS nebo jimi 

pověřených osob. Neumožní-li Zákazník v předem oznámené době 

přístup k měřidlu (plynoměru) a nesdělí-li ověřitelné údaje o 

naměřeném množství plynu do 3 dnů od doručení výzvy k nahlášení 

stavu měřidla, vyúčtuje Obchodník spotřebu plynu podle spotřeby z 

minulého srovnatelného období nebo výpočtem na základě údajů PDS 

dle počtu, druhu a příkonu nainstalovaných spotřebičů v souladu s 

příslušnými ustanoveními právních předpisů. Obchodník je oprávněn 

vyúčtovat spotřebu plynu výše uvedeným způsobem i v případě 

poruchy měřidla (plynoměru). Odečet je prováděn nejméně jednou za 

zúčtovací období, 

e) odebírat plyn pouze přes měřidlo (plynoměr), které připojil PDS 

nebo jím pověřená osoba, za dohodnutých podmínek; 

f) poskytnout Obchodníkovi veškerou potřebnou součinnost nezbytnou 

k provedení změny dodavatele, zejména nečinit žádné právní a jiné 

úkony, které by bránily Obchodníkovi v provedení změny dodavatele.  

 Obchodník není povinen zajistit provedení odečtu v případě změny 

ceny a při stanovení odebraného množství plynu bude postupováno dle 

příslušných právních předpisů. 

 

3. PLATEBNÍ A CENOVÉ PODMÍNKY 

 Obchodník provádí vyúčtování dodávky plynu a distribučních služeb 

pro Zákazníka v cenách platných v době dodávky plynu, a to 

vystavením daňového dokladu (dále jen „Vyúčtovací Faktura“) s 

náležitostmi podle příslušných právních předpisů za příslušné zúčtovací 

období. Zúčtovací období je vymezeno pravidelnými a mimořádnými 

odečty v souladu s ustanoveními právních předpisů.  Den zjištění 

skutečné spotřeby, tj. den vystavení Vyúčtovací Faktury je dnem 

uskutečnění zdanitelného plnění. Konkrétní den splatnosti je uveden ve 

Vyúčtovací Faktuře, není-li mezi Účastníky dohodnuto jinak. 

 Obchodník předloží (zašle) Zákazníkovi Vyúčtovací Fakturu 

neprodleně po vystavení podle Smlouvy.  

 Zákazník je povinen v průběhu zúčtovacího období platit Obchodníkovi 

pravidelné zálohy. Výše, počet a splatnost záloh je stanovena v 

„Rozpisu záloh“, který Obchodník předloží (zašle) Zákazníkovi po 

uzavření Smlouvy. Výše, počet a splatnost záloh je Obchodníkem 

stanovena přiměřeně k ceně předpokládaného odběru plynu 

Zákazníkem a současně ceně za distribuční služby. 

 Obchodník je oprávněn měnit výši, počet a splatnost záloh i požadovat 

úhradu záloh tam, kde nebyly  mezi Účastníky sjednány, novým 

Rozpisem záloh, a to i v průběhu zúčtovacího období. Zaplacené zálohy 

v příslušném zúčtovacím období budou započteny ve Vyúčtovací 

Faktuře. 

 Jiné platby vyplývající ze Smlouvy (např. platby spojené se zahájením, 

přerušením, obnovením nebo ukončením dodávky plynu) jsou splatné 

na výzvu k jejich úhradě. Obchodník je povinen vystavit doklad o 

zaplacení dalších nákladů na žádost Zákazníka po jejich úhradě. Mohou 

být také vyúčtovány samostatnou fakturou, popř. spolu s Vyúčtovací 

Fakturou při vyúčtování dodávky plynu. 

 Konečná cena plynu je tvořena dvěma složkami, a to cenou distribuce 

včetně souvisejících služeb (dále jen „cena za distribuci“) a cenou 

ostatních služeb dodávky. Cena ostatních služeb dodávky plynu (dále 

jen „cena za plyn“) se skládá z cen přepravy, strukturování dodávky a 

ceny za odebraný zemní plyn včetně služeb obchodu. Cenu za 

distribuci stanovuje ERÚ prostřednictvím Cenového rozhodnutí. Cena 

za plyn je stanovena v aktuálně platném  Ceníku Obchodníka, který je 

zveřejněn na jeho webových stránkách. 

 K ceně uvedené se připočítává daň ze zemního plynu, daň z přidané 

hodnoty, jakož i další případné daně a poplatky, stanovené příslušným 

právním předpisem, a to ve výši a způsobem, jak stanoví příslušný 

právní předpis, stanovující takovouto daň nebo poplatek. Ceny uvedené 

v Ceníku jsou konečné. Případné změny daňových sazeb budou do 

Ceníku promítnuty a tato skutečnost se nepovažuje za změnu Ceníku 

Obchodníkem. 

 Obchodník je oprávněn poskytovat různým Zákazníkům různé ceny za 

dodávku Komodit/y, kvalitu služeb a úroveň péče, a to v závislosti na 
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splnění objektivních kritérií, například na objemu poskytovaných 

služeb. 

 Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, pak - připadne-li poslední den 

splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, je dnem 

splatnosti nejbližší následující pracovní den 

 Platba se považuje za splněnou, je-li řádně (tj. včas, ve stanovené výši, 

za použití správného variabilního symbolu) připsána na určený 

bankovní účet Obchodníka. Změny bankovního spojení jsou Účastníci 

povinni provádět včasným písemným oznámením druhému Účastníkovi 

a změna bankovního spojení je mezi Účastníky účinná ode dne, kdy 

byla druhému Účastníkovi písemně oznámena. 

 Veškeré platby vyplývající ze Smlouvy jsou prováděny bezhotovostní 

formou na účet Obchodníka, a to způsobem dohodnutým ve Smlouvě; 

číslo účtu a variabilní symbol jsou uvedeny v příslušné Vyúčtovací 

Faktuře nebo Rozpisu záloh. Platby jsou prováděny v měně CZK, není-

li dohodnuto ve Smlouvě jinak. Náklady spojené s úhradou závazků 

podle Smlouvy (např. bankovní poplatky, poštovní poplatky) nese 

každý Účastník sám. Ve Smlouvě lze stanovit především 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 (pouze pro platbu záloh):  Zákazník sjedná pro platby záloh u 

provozovatele poštovních služeb Soustředěné inkaso plateb 

obyvatelstva. Zákazník hradí zálohy dle platebního dokladu SIPO, 

který zasílá provozovatel poštovních služeb Zákazníkovi. 

 Případný přeplatek Vyúčtovací Faktury může Obchodník započítat na 

úhradu pohledávek v následujícím zúčtovacím období. Při vyúčtování 

dodávky plynu je Obchodník oprávněn převádět do dalšího zúčtovacího 

období přeplatky nebo nedoplatky. Má-li Obchodník vůči Zákazníkovi 

splatnou pohledávku, je oprávněn použít přeplatek vyúčtování k 

jednostrannému započtení proti splatné pohledávce. V opačném případě 

se Obchodník zavazuje vrátit přeplatek Zákazníkovi. 

 Faktury, Rozpisy záloh a ostatní obdobné podklady pro platby 

vyplývající ze Smlouvy vystavené způsobem hromadného zpracování 

dat nemusí obsahovat razítko ani podpis Obchodníka. 

 

4. REKLAMACE A ŘEŠENÍ SPORŮ 

 Zjistí-li kterýkoli Účastník chyby nebo omyly při vyúčtování plateb ze 

Smlouvy, vzniklé např. nesprávnou funkcí měřidla (plynoměru), 

nesprávným odečtem měřidla (plynoměru), použitím nesprávné ceny, 

chybou v psaní nebo počtech, nevrácením nezapočtených zaplacených 

přeplatků apod., má nárok na vzájemné vypořádání prostřednictvím 

reklamace. 

 Reklamací se rozumí předání písemné výzvy druhému Účastníkovi k 

odstranění zjištěného stavu a k jeho nápravě. Reklamovat lze zejména 

vyúčtování dodávky plynu nebo distribučních služeb, měření dodávky 

plynu a další. Reklamace bude obsahovat zejména: 

a) identifikaci Zákazníka, který reklamaci podává; 

b) identifikační údaje reklamované faktury, vč. variabilního symbolu, a 

je-li reklamováno měření, také číslo místa spotřeby, číslo plynoměru a 

zjištěné stavy; 

c) výstižný popis reklamované skutečnosti a odůvodnění reklamace, 

včetně případné dokumentace a další rozhodné skutečnosti pro 

posouzení reklamace; 

d) podpis Zákazníka nebo jeho oprávněného zástupce, v případě, že 

reklamace nebyla podána prostřednictvím prostředků komunikace na 

dálku. Další nároky uplatněné po podání reklamace týkající se 

předmětné reklamace budou považovány za reklamaci novou; 

e) opakovaná reklamace již nemusí být vyřízena ve lhůtách podle 

příslušných právních předpisů. 

 Reklamace vyúčtování plateb podle Smlouvy musí být uplatněna 

nejpozději do 30 dnů ode dne splatnosti příslušného vyúčtování, v 

němž se reklamovaná skutečnost projevila. 

 Reklamace vyúčtování nemá odkladný účinek na splatnost plateb, s 

výjimkou reklamace zcela zjevné chyby či omylu. 

 Reklamace se uplatňuje doručením na adresu uvedenou ve Smlouvě. 

 Účastníci sjednávají, že případné spory budou řešit především smírnou 

cestou. Pokud se jim nepodaří případný spor urovnat tímto způsobem, 

může se kterýkoli Účastník obrátit na příslušný orgán státní správy, 

popř. na soud. 

 Další podrobnosti jsou více specifikovány a  uvedeny v Reklamačním  

řádu, který je v platné podobě k dispozici na internetové stránce 

www.blue-gas.cz 

 

 

 

 

 

 

 

5. PŘERUŠENÍ/OMEZENÍ/DODÁVKY, VÝPOVĚĎ  

 Obchodník je oprávněn přerušit nebo ukončit dodávku plynu 

Zákazníkovi podle ustanovení § 61 EZ při neoprávněném odběru 

definovaném v ustanovení § 74 EZ (dále jen „NO“). 

 Obchodník má právo přerušení nebo ukončení dodávky plynu provést v 

kterémkoli nebo ve více místech spotřeby Zákazníka stanovených 

Smlouvou. Přerušení nebo ukončení dodávky plynu provede příslušný 

PDS na žádost Obchodníka a na náklady Zákazníka. 

 Při přerušení nebo ukončení dodávky plynu podle ustanovení nevzniká 

Zákazníkovi právo na náhradu škody a ušlého zisku. 

 Zákazník je povinen uhradit při NO škodu skutečně vzniklou.  

 Nelze-li vzniklou škodu prokazatelně stanovit, je náhrada škody 

vypočtena podle ŘPDS. 

 Zákazník se zavazuje uhradit Obchodníkovi veškeré náklady spojené s 

přerušením dodávky plynu z důvodů  NO, které vůči Obchodníkovi 

uplatní PDS. 

 Doba trvání Smlouvy je uvedena ve Smlouvě. 

 Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou lze jednostranně písemně 

vypovědět kterýmkoli Účastníkem, a to s výpovědní lhůtou 3 měsíce, 

počínající prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení 

písemné výpovědi druhému Účastníku. 

 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. 

 Každý Účastník má právo od Smlouvy odstoupit, je-li druhý Účastník v 

úpadku nebo vstoupí-li do insolvenčního řízení. Odstoupení od 

Smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení 

druhému Účastníku nebo dnem stanoveným v tomto oznámení, 

nepředchází-li dni doručení.  

 Odstoupení od Smlouvy musí být v souladu s příslušnými právními 

předpisy. Odstupující Účastník oznámí odstoupení od Smlouvy 

příslušnému PDS. 

 Smlouva může být ukončena taktéž vzájemnou dohodou, a to zejména 

v případech, kdy Zákazník doloží, že ukončuje odběr plynu v místě 

spotřeby z důvodu změny sídla, bydliště, převodu nemovitosti apod. 

  Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného 

porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy ze strany Obchodníka. 

Za podstatné porušení povinností ze Smlouvy ze strany Obchodníka se 

považuje zejména: 

a) bezdůvodné ukončení dodávky plynu; 

b) bezdůvodné neposkytování nebo nezajištění distribučních služeb; 

c) prodlení se zaplacením splatného závazku Obchodníka vůči 

Zákazníkovi delším než 14 dnů po výzvě (upomínce) k zaplacení; 

d) podstatné porušení povinnosti, která je zvlášť specifikována ve 

Smlouvě nebo v VOP; 

 e) Zákazník může odstoupit od Smlouvy také v případech vyslovení 

nesouhlasu se změnami Ceníku (zvýšením ceny) nebo obsahem 

novelizovaných popř. nových VOP. Zákazník oznámí odstoupení od 

Smlouvy příslušnému PDS. 

 Obchodník si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy zejména v 

případech, kdy: 

a) Zákazník bude v prodlení se zaplacením zálohy, Vyúčtovací Faktury 

za dodávku plynu nebo za sdružené služby dodávky plynu,  nákladů 

spojených se zahájením přerušení, přerušením, zajištěním obnovení  

dodávky nebo s ukončením dodávky plynu trvajícím déle než 30 dnů. 

b) Zákazník přestane mít možnost odebírat plyn v místě spotřeby, pro 

které je tato Smlouva uzavřena; 

c) se prokáže, že údaje uvedené Zákazníkem ve Smlouvě  jsou 

nepravdivé; 

d) dojde k NO dle EZ; 

e) Zákazník nesdělí Obchodníkovi údaje nezbytné pro podání úplné 

žádosti o uskutečnění změny dodavatele u operátora trhu nebo sdělené 

údaje budou nepravdivé; 

f) nedojde ke změně dodavatele; 

g) Zákazník má vůči Obchodníkovi neuhrazený peněžitý závazek po 

lhůtě splatnosti a splatnost tohoto závazku nastala před doručením 

Smlouvy Obchodníkovi.  

h) je Obchodník oprávněn od Smlouvy odstoupit nejpozději do 10 

pracovních dnů od doručení Smlouvy podepsané Zákazníkem. 

 Zákazník má povinnost při ukončení Smlouvy umožnit příslušnému 

PDS provést konečný odečet, popř. odebrat měřidlo (plynoměr). 

Opuštění místa spotřeby Zákazníkem nemá vliv na jeho povinnost platit 

za dodávku plynu a sdružené služby dodávky plynu do doby ukončení 

Smlouvy. 

 Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení Zákazníka o 

odstoupení Obchodníkovi. 
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6. DORUČOVÁNÍ 

 Veškerá sdělení, podání a oznámení mezi Účastníky mohou být 

doručována prostřednictvím poskytovatelů poštovních služeb, 

kurýrních služeb, osobním doručením a rovněž elektronickými 

prostředky (např. fax, e-mail, SMS), pokud kontaktní údaje pro užití 

elektronických prostředků poskytl Zákazník Obchodníkovi při uzavření 

Smlouvy nebo kdykoli během smluvního vztahu. 

 Veškerá sdělení týkající se Smlouvy se považují za doručená, pokud 

byla odeslána na poslední známou adresu druhého Účastníka formou 

dopisu, a to nejpozději 3. pracovní den po odeslání. Účinky doručení 

nastanou v případě, že je splněna podmínka předchozí věty i v případě, 

že druhý Účastník odmítne dopis přijmout nebo pošta vrátí dopis jako 

nedoručitelný. V takových případech sjednávají Účastníci, že účinky 

doručení nastanou následující den po dni, ve kterém se nedoručitelný 

dopis vrátil odesílateli. 

 Sdělení, určená všem Zákazníkům (hromadná sdělení - např. změny 

VOP, změny Ceníku apod.), doručuje Obchodník každému 

Zákazníkovi pouze prostřednictvím uveřejnění těchto sdělení na 

webovém portálu Obchodníka. Dnem umístění a zpřístupnění takového 

sdělení na webovou stránku Obchodníka se příslušné sdělení považuje 

za řádně sdělené Zákazníkovi. Zákazník je povinen se s každým 

takovým sdělením Obchodníka seznámit. 

 Veškerá korespondence může být zasílána zmocněnci Obchodníka pro 

doručování, a to na adresu: Lublaňská 48, 120 00 Praha 2  

 Celorepubliková zákaznická linka Obchodníka je 222 511 084 a e-mail 

Obchodníka je info@blue-gas.cz. 

 Pokud nebude ve Smlouvě uvedeno jinak, má se za to, že Zákazník 

uděluje Obchodníkovi výslovný souhlas se zasíláním zpráv, informací, 

potvrzení o doručení zpráv, výzev, upomínek a jiných sdělení ve věci 

Smlouvy a jejího plnění prostřednictvím SMS zpráv nebo 

elektronických prostředků (zejména e-mailem), pokud Obchodník má 

takový kontakt na Zákazníka k dispozici. Obdobně se souhlas vztahuje 

i na zasílání obchodních sdělení v elektronické i v písemné formě ve 

věci dodávek plynu a dalších služeb Obchodníka. Zákazníkovi přísluší 

právo odmítnout obchodní sdělení zasílané elektronickou formou podle 

platných právních předpisů. 

 

7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 1. Zákazník zmocňuje Obchodníka ke všem úkonům nutným k 

výpovědi smluvního vztahu Zákazníka se současným dodavatelem 

sdružených služeb dodávky plynu a dále k uzavření smlouvy o 

připojení pro předmětné odběrné místo. Zákazník se dále zavazuje 

poskytovat Obchodníkovi veškerou potřebnou součinnost k tomu, aby 

Smlouva mohla být řádně plněna a nečinit, vyjma úkonů, k nimž je 

výslovně oprávněn podle Smlouvy a těchto VOP, za trvání Smlouvy 

žádné úkony, směřující k omezení či zamezení existence podmínek pro 

řádné plnění Smlouvy s ohledem k přenesené odpovědnosti za 

odchylku na Obchodníka. Tuto součinnost se zavazuje Zákazník 

Obchodníkovi poskytovat i v případě úkonů, směřujících k uzavření 

smlouvy s Obchodníkem (např. povinnost Zákazníka doložit všechny 

požadované, úplné a pravdivé doklady potřebné v procesu přechodu 

Zákazníka od původního k novému Obchodníkovi v Obchodníkem 

stanovené lhůtě apod.) či úkonů směřujících k ukončení smluvního 

vztahu Zákazníka s předchozím Obchodníkem.  

 Jsou-li ve Smlouvě a ve VOP ustanovení, která upravují rozdílně 

stejnou problematiku, mají ujednání ve Smlouvě přednost před 

ustanoveními ve VOP. Podmínky jednotlivých produktových řad jsou 

součástí Smlouvy a mají přednost před ujednáními VOP. 

 Pokud se jakékoli ustanovení ve Smlouvě nebo ustanovení v těchto 

VOP stane neplatným nebo nevykonatelným, nemá taková neplatnost 

nebo nevykonatelnost vliv na platnost a vykonatelnost ostatních 

ustanovení. Účastníci sjednávají, že v takovém případě nahradí 

neplatné nebo nevykonatelné ustanovení takovým platným nebo 

vykonatelným ustanovením, které v maximální míře zachová záměr 

neplatného nebo nevykonatelného ustanovení. Totéž platí i pro případ 

eventuální smluvní mezery a změny platnosti dotčených právních 

předpisů. 

 Nové VOP budou zveřejněny na webových stránkách Obchodníka 

nejpozději 30 kalendářních dnů před začátkem jejich účinnosti. V 

případě, že Zákazník se změnou VOP nesouhlasí, je oprávněn od 

Smlouvy odstoupit, a to nejpozději do 10. dne před nabytím účinnosti 

změny VOP. V opačném případě se novelizované VOP stávají 

závaznými pro smluvní vztah podle Smlouvy. V případě, že právní 

předpis stanoví způsob zveřejňování výslovně a odchylně od těchto 

VOP, bude pro zveřejňování platit zákonná úprava. 

  Zákazník je povinen se s novelizovanými VOP seznámit. 

 Nový Ceník bude zveřejněn na webových stránkách Obchodníka 

nejpozději 30 kalendářních dnů před začátkem jeho účinnosti. V 

případě, že Zákazník se změnou Ceníku (zvýšením ceny) nesouhlasí, je 

oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to nejpozději do 10. dne před 

nabytím účinnosti změny Ceníku. V opačném případě se novelizovaný 

Ceník stává závazným pro další smluvní vztah podle Smlouvy. V 

případě, že právní předpis stanoví způsob zveřejňování výslovně a 

odchylně od těchto VOP, bude pro zveřejňování platit zákonná úprava. 

 Zákazník je povinen se s novelizovaným Ceníkem seznámit. 

 Účastníci se zavazují, že budou informace získané v souvislosti se 

Smlouvou udržovat v tajnosti, nezveřejní je bez předchozího 

písemného souhlasu druhého Účastníka ve vztahu k třetím osobám, 

vyjma případu, kdy jim zveřejnění nebo poskytnutí třetí osobě určuje 

příslušný právní předpis. 

 Účastníci se vzájemně zavazují podávat si včasné a určité informace o 

změnách údajů uvedených ve Smlouvě, včetně takových údajů, jako 

jsou změny identifikačních údajů Účastníka, osobních údajů, zasílací 

adresy; opomenutí nebo neposkytnutí takových informací jde k tíži 

povinného Účastníka. Účastníci se dále zavazují poskytovat si včas 

všechny informace, které by měly nebo mohly mít vliv na plnění 

Smlouvy. Zákazník se zavazuje v případě potřeby (např. požadavek 

PDS) všechny tyto výše uvedené změny doložit kopií dokladu, který 

změnu dosvědčuje. Obchodník je oprávněn jakékoli změny či 

informace Zákazníkovi sdělovat jejich uveřejněním na svých webových 

stránkách a Zákazník je povinen se s nimi seznámit.  

 Obchodník je oprávněn při kontaktu se Zákazníkem nebo jeho 

zástupcem požadovat identifikaci dle pravidel stanovených 

Obchodníkem. Obchodník je oprávněn požadovaný úkon neprovést, 

pokud se Zákazník neidentifikuje řádným způsobem nebo při 

důvodném podezření na zneužití identifikačních prostředků. Pro 

zprostředkování informací rozhodných pro vznik, trvání a zánik 

smluvního vztahu mezi Účastníky je Obchodník oprávněn, z důvodu 

obrany proti zneužití informací, trvat na písemné komunikaci se 

Zákazníkem včetně písemného zmocnění uděleného třetí osobě. 

 V případě uzavírání, změně a ukončování Smlouvy lze vlastnoruční 

podpis zástupce Obchodníka provést faksimilií tohoto podpisu, 

obdobně tak lze postupovat i v případech  následného písemného styku 

v rámci plnění Smlouvy, není-li ve Smlouvě nebo VOP stanoveno 

jinak. Pokud je za Zákazníka jakožto zmocnitele při uzavírání, změně 

nebo ukončování Smlouvy činěn úkon na základě plné moci, může 

Obchodník vyžadovat autorizaci podpisu zmocnitele a/nebo jeho úřední 

ověření. 

 Zákazník poskytuje souhlas ke zpracování svých osobních údajů, 

přičemž Obchodník se zavazuje zpracovávat tyto údaje pro účely plnění 

Smlouvy a svých informačních kampaní za obchodní spolupráce osob 

podílejících se na plnění Smlouvy v rámci podnikatelského uskupení 

Obchodníka (tj. osob definovaných v § 66a zákona č. 513/1991 Sb. 

obchodní zákoník, v platném znění) a dalších Obchodníkem 

pověřených osob, a to po dobu trvání Smlouvy až do doby dvou let ode 

dne ukončení platnosti Smlouvy. Pokud trvání nároků vzniklých ze 

Smlouvy překročí dobu dvou let po ukončení Smlouvy, pak je souhlas 

poskytnut až do doby jejich vypořádání. Zároveň Zákazník poskytuje 

souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely propagační a 

marketingové a s předáním údajů obchodním partnerům Obchodníka 

pro účely marketingu. Údaje budou zpracovávány a uchovány v 

souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 

101/2000 Sb., v platném znění, které upravují nakládání s osobními 

údaji. Obchodník Zákazníka informuje o skutečnosti, že z důvodu 

zvyšování kvality poskytovaných služeb Obchodník monitoruje 

telefonickou komunikaci mezi Zákazníkem a Obchodníkem. 

 Obchodník  je oprávněn zmocnit třetí osoby k vymáhání svých 

pohledávek  za Zákazníkem. 

 Obchodník  je oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku za 

Zákazníkem  třetí osobě. 

 

 

 

VOP jsou platné ode dne 1.6.2012 a účinné ode dne 1.7.2012 

 


