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Číslo smlouvy u PLDS: ____________________ 

 
 
 
 
 

Rámcová smlouva o zajištění služeb distribuční soustavy v elektroenergetice 
(dále jen „Smlouva“) 

 
 
 
 
 
 
Smluvní strany: 

 
Provozovatel lokální distribuční soustavy: 

Local Energies, a. s. 
třída 3. května 1173 
763 02 Zlín, Malenovice 
IČ:  479 16 389 
DIČ: CZ479 16 389 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Zlín 
Číslo účtu: 24007661/0100 
Zast.: Ing. Jan Malý, vedoucí obchodního úseku, na základě plné 

moci 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, u Krajského soudu v Brně, 
oddíl B, vložka 1018. 
EAN provozovatele distribuční soustavy: 8591824019603 
Číslo licence na distribuci el.: 120100698 
Číslo registrace u OTE: 196 
dále jen „PLDS“ na straně jedné 

a 
 

Obchodník: 
______________________________ 
______________________________ 

IČ:   

DIČ: _________________________ 

Zast.: _________________________ 
  
Bankovní spojení: _______________   Číslo účtu: ____________________ 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u  ________, oddíl ________, 
vložka _______________ 
EAN obchodníka: ______________________ 
Číslo licence na obchod s el. energií: ___________________ 
Číslo registrace u OTE: ______________________________ 
dále jen „obchodník“ na straně druhé. 
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1. 

Úvodní ustanovení 

1.1. Tato Smlouva je uzavřena v souladu se zák. č. 458/2000 Sb., O podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „EZ“) 
a souvisejícími právními přepisy. Smlouva je dále uzavřena v souladu s platnými „Pravidly 
provozování lokální distribuční soustavy“ (dále jen „PPLDS“) a v souladu s ustanovením 
§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen „OZ“). Obchodník 
prohlašuje, že jsou mu PPLDS známy a zavazuje se je respektovat. 

1.2. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu za účelem poskytnutí služeb distribuční soustavy 
v elektroenergetice (dále jen „Služba distribuční soustavy“) do odběrných nebo předávacích 
míst (dále jen „OPM“) obchodníka, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy.  

1.3. PLDS prohlašuje, že je vlastníkem lokální distribuční soustavy na území vymezeném 
rozhodnutím o udělení licence na distribuci elektřiny č. 120100698 a je registrovaným 
účastníkem trhu s elektřinou u OTE pod číslem RÚT 196, kód EAN(13) 8591824019603. 

1.4. Obchodník prohlašuje, že je držitelem platné licence na obchod s elektřinou č. _________ a je 
registrovaným účastníkem trhu s elektřinou u OTE pod číslem RÚT _________, kód (EAN) 
_________. 

2. 

Předmět Smlouvy 

2.1. Předmětem této Smlouvy je: 

2.1.1 Závazek PLDS zajišťovat obchodníkovi Službu distribuční soustavy do OPM 
uvedených a specifikovaných v této Smlouvě, a to v souladu s EZ, ve znění 
pozdějších předpisů, a jeho prováděcími právními předpisy, a v kvalitě garantované 
čs. normami, platnými právními předpisy a platnými PPLDS, umístěnými na 
internetových stránkách PLDS, tj. zajistit Službu distribuční soustavy dle této 
Smlouvy do připojených OPM  účastníků trhu, která se nacházejí na vymezeném 
území PLDS, a pro které je obchodník dodavatelem elektřiny na základě smlouvy o 
sdružených službách dodávky elektřiny.  

2.1.2 Závazek PLDS poskytnout obchodníkovi Službu distribuční soustavy v celkovém 
množství a v celkové výši rezervované kapacity, vyplývající z této Smlouvy a 
navazující na platnou smlouvu o připojení uzavřenou mezi PLDS a zákazníkem 
nebo výrobcem elektřiny. 

 2.1.3 Závazek obchodníka řádně a včas platit PLDS ceny za Službu distribuční soustavy 
dle platných Cenových rozhodnutí ERÚ a další finanční plnění, sjednaná podle této 
Smlouvy či vycházející z platné legislativy. 

2.1.4 Závazek obchodníka informovat své zákazníky o povinnosti sledovat informace o 
vyhlášení omezujících regulačních opatření podle platné legislativy. Smluvní strany 
se zavazují postupovat v případě stavu nouze a předcházení stavu nouze 
v elektroenergetice dle příslušného právního předpisu. 

2.1.5 Závazek obchodníka sjednat se zákazníky, dle předchozího odstavce, regulační 
stupně dle příslušného právního předpisu a bezodkladně informovat písemnou 
formou PLDS o sjednaných regulačních podmínkách mezi obchodníkem a 
zákazníkem. 

2.1.6 Závazek obchodníka v případě zřízení nového OPM informovat zákazníky nebo 
výrobce o jejich odpovědnosti za bezpečnost a spolehlivost OPM pro montáž 
měřicího zařízení a udržování OPM ve stavu, který odpovídá právním předpisům a 
technickým normám. 

3. 

Seznam odběrných míst 

3.1. Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha č. 1 – „Specifikace odběrných míst“, kde jsou 
uvedeny údaje o OPM.  
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3.2. V souvislosti s aktualizací dat spojených s OPM dle této Smlouvy se smluvní strany zavazují 
k  pravidelným aktualizacím (rozšíření nebo zúžení obsahu) přílohy č. 1, čímž budou udržovat 
aktuální reálný stav OPM. Na základě oprávněných, v souladu s čl. 3.4. a 3.5. e-mailem 
specifikovaných, požadavků obchodníka, dojde ze strany PLDS k aktualizaci přílohy č. 1. 
Obchodník je povinen vyplnit veškeré údaje v žádosti, které se vztahují k OPM. 

3.3. Každá nová aktualizace přílohy č. 1 vždy zcela nahrazuje dosud platný (předchozí) obsah 
přílohy č. 1. Tato příloha bude obsahovat datum aktualizace přílohy. Aktualizované údaje 
přílohy č. 1 budou barevně zvýrazněny tak, aby byly lehce identifikovatelné.  

3.4. Není-li právním předpisem stanoveno jinak, obchodník zašle PLDS e-mailem z kontaktní e-
mailové adresy uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy: 

3.4.1. žádost s požadavkem na zahájení Služby distribuční soustavy do OPM v termínech 
předepsaných příslušným právním předpisem, 

3.4.2. žádost s požadavkem na ukončení Služby distribuční soustavy v OPM nejpozději 15 
pracovních dnů před datem ukončení Služby distribuční soustavy, 

3.4.3. žádost s požadavkem na změnu parametrů stávajících OPM v termínu podle 
příslušného právního předpisu, 

3.4.4. žádost s požadavkem na Službu distribuční soustavy ve zkušebním provozu do OPM 
v termínu podle příslušného právního předpisu.  

Žádost zašle obchodník e-mailem, který bude obsahovat naskenovaný dopis zákazníka se 
stručným zdůvodněním žádosti o zkušební provoz a podpisem statutárního zástupce 
zákazníka na kontaktní e-mailovou adresy PLDS (příloha č. 2). 

3.5. Žádosti jsou zasílány v členění shodném s přílohou č. 1 ke Smlouvě se zřetelně vyznačenou 
požadovanou změnou. Po přijetí elektronické zprávy, jejíž přílohou je aktualizované znění 
přílohy č. 1, zašle PLDS z kontaktní e-mailové adresy PLDS (příloha č. 2) na kontaktní e-
mailovou adresu obchodníka (příloha č. 2) informaci, zda došlo za strany PLDS k akceptaci 
požadavků obchodníka či nikoliv, a to s odůvodněním případné neakceptace požadavku 
obchodníka. 

3.6. PLDS sdělí obchodníkovi prostřednictvím informačního systému OTE, a.s. (v termínech 
předepsaných příslušným právním předpisem) seznam odmítnutých požadavků s jejich 
odůvodněním. 

3.7. Změna dodavatele elektřiny pro OPM se řídí příslušným právním přepisem, který upravuje 
postup výběru nebo změny dodavatele.  

3.7.1. Rozšíření přílohy č. 1 (jedná-li se o změnu dodavatele):  

Na základě oznámení registrace změny dodavatele operátorem trhu sjednává 
obchodník s PLDS  změnu Smlouvy tak, že PLDS zpracuje a zašle obchodníkovi 
v termínech předepsaných příslušným právním předpisem seznam OPM 
s provedenými změnami řádně vyplněné přílohy č. 1 ke Smlouvě, a to způsobem 
dohodnutým ve Smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že tímto způsobem dojde ke 
změně Smlouvy rozšířením přílohy č. 1 ke Smlouvě o OPM, ve kterých se obchodník 
registroval jako dodavatel, změna byla PLDS takto odsouhlasena a potvrzena 
prostřednictvím informačního systému OTE, a.s. K účinkům změny Smlouvy dochází 
jednotlivě pro každé OPM k okamžiku účinnosti registrace změny dodavatele v 
informačním systému OTE, a.s..  

PLDS v souladu s příslušným právním předpisem zajistí k datu účinnosti změny 
dodavatele Službu distribuční soustavy do předmětného OPM podle tohoto odstavce.  

Podle tohoto bodu se postupuje, pokud nestanoví příslušný právní předpis jinak.  

3.7.2. Zúžení přílohy č. 1 (jedná-li se o změnu dodavatele)  

Po oznámení registrace změny dodavatele operátorem trhu na jiného dodavatele (než 
obchodníka dle Smlouvy) v OPM, uvedeného v příloze č. 1 zajistí PLDS v souladu 
s příslušným právním předpisem k datu účinnosti změny dodavatele ukončení Služby 
distribuční soustavy do příslušného OPM. Ukončení Služby distribuční soustavy do 
příslušného OPM bude provedeno PLDS vyjmutím tohoto OPM z přílohy č. 1. Smluvní 
strany se dohodly, že vyjmutím příslušného  OPM z přílohy č. 1 provedeného PLDS 
v souladu s oznámením registrace změny dodavatele v OPM zaniká závazek PLDS 
poskytovat do OPM Službu distribuční soustavy podle Smlouvy. 
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Smluvní strany sjednaly, že upravuje-li právní předpis další případy zrušení registrace 
dodavatele v OPM nebo jiné způsoby ukončení dodávek elektřiny do OPM, zaniká 
s účinkem zrušení registrace obchodníka jako dodavatele v OPM nebo ukončení 
dodávek do OPM závazek PLDS poskytovat do OPM Službu distribuční soustavy 
podle Smlouvy. 

PLDS zpracuje a zašle obchodníkovi řádně vyplněnou přílohu č. 1 s provedenými 
změnami způsobem dohodnutým ve Smlouvě. Tímto dojde k zúžení přílohy č. 1 ke 
Smlouvě o OPM, do nichž byla PLDS podle tohoto bodu ukončena obchodníkovi 
Služba distribuční soustavy. 

Podle tohoto bodu se postupuje, pokud nestanoví právní předpis jinak. 
3.8. Smluvní strany se zavazují 1x ročně zpracovat úplnou přílohu č. 1 ke Smlouvě, a to ke dni 

31.12. Tato povinnost neplatí, nebude-li po tomto dni Smlouva již účinná. 
 

4. 

Další podmínky poskytování Služby distribuční soustavy 

4.1. Služba distribuční soustavy bude poskytována dle PPLDS platných v době jejího poskytnutí a 
v souladu s podmínkami sjednanými v této Smlouvě. 

5. 

Měření elektřiny a provádění odečtů 

5.1. Způsob měření elektřiny, typ a umístění měřicích zařízení, jakož i další podmínky měření, 
provádění odečtů a předávání naměřených údajů se řídí EZ, ve znění pozdějších předpisů a 
ostatními právními předpisy, upravujícími měření v distribuční soustavě a platnými PPLDS. 

5.2. Konkrétní způsob měření, typ a umístění, jakož i další podmínky měření sjednává PLDS se 
zákazníkem nebo výrobcem elektřiny ve smlouvě o připojení OPM zákazníků nebo výrobců 
elektřiny. 

5.3. V případě poruchy měřicího zařízení poskytne PLDS náhradní hodnoty z kontrolního měření, 
nebo hodnoty ze srovnatelného období, kdy bylo měření funkční.  

5.4. Použití podružných měřicích, kontrolních, signalizačních a regulačních zařízení napojených na 
měřicí zařízení PLDS nebo k tomuto příslušejících měřicích transformátorů, je možné jen 
s předchozím písemným souhlasem PLDS a za podmínek jím stanovených. Připojení provádí 
PLDS na náklady zákazníka, výrobce elektřiny nebo obchodníka. Toto měřicí zařízení musí 
být zřetelně označeno a může být obchodníkem osazeno pouze po dobu trvání smlouvy o 
sdružených službách dodávky s příslušným zákazníkem, jinak je obchodník povinen takové 
měřicí zařízení na vlastní náklady ve spolupráci s PLDS okamžitě odstranit. 

5.5. V případě změny zákazníka či ukončení odběru v OPM je obchodník povinen předat PLDS 
(elektronicky) vyplněnou žádost a přílohu č. 1 s identifikačními údaji zákazníka (případně i 
nového zákazníka – v případě změny zákazníka v OPM) tak, aby byl PLDS schopen provést 
v termínu (elektronicky) dohodnutém mezi smluvními stranami odečet elektroměru. Obchodník 
je povinen zajistit, aby v případě změny zákazníka v OPM či ukončení odběru, byl v oběma 
smluvními stranami odsouhlaseném termínu přítomen oprávněný zástupce ze strany 
zákazníka (stávajícího, případně nového – u změny zákazníka), který svým podpisem 
odsouhlasí zjištěný konečný, případně počáteční (u změny zákazníka v OPM) stav 
elektroměru.  

5.6. Nestanoví-li právní předpis jinak, zasílá PLDS údaje potřebné k vyúčtování plateb za 
poskytnuté Služby distribuční soustavy (tj. odečty měření na OPM) obchodníkovi přes 
Centrální datový sklad operátora trhu OTE, a.s. (CDS OTE) v termínech daných obchodními 
podmínkami OTE, a.s. a právními předpisy. 
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6. 

Cena 

6.1. Nestanoví-li zákon nebo cenové rozhodnutí jinak, jsou ceny za Službu distribuční soustavy, 
popř. další plnění poskytovaná podle Smlouvy cenami regulovanými. Výše cen a podmínky 
pro jejich uplatnění stanoví ERÚ v cenovém rozhodnutí. PLDS přejímá distribuční ceny 
nadřazené distribuční soustavy společnosti E.ON Distribuce, a.s. 

6.2. Obchodník je povinen uhradit PLDS platby tvořené cenami za poskytnutou Službu distribuční 
soustavy v rozsahu a za podmínek stanovených právním předpisem a cenovým rozhodnutím 
ERÚ a cenami dalších služeb poskytovaných současně se Službou distribuční soustavy 
v rozsahu a za podmínek stanovených právním předpisem a cenovým rozhodnutím ERÚ. 

6.3. PLDS vyúčtuje obchodníkovi platby podle odstavce 6.2. v cenách stanovených v době 
poskytnutí Služby distribuční soustavy, a to jednou za měsíc (zpravidla po ukončení 
kalendářního měsíce) pro OPM dle této Smlouvy, a to vystavením daňového dokladu, kde 
bude celková platba složená z vyúčtování plateb za jednotlivá OPM, s náležitostmi podle 
příslušných právních přepisů.  

6.4. Kauce: 
6.4.1. Obchodník se zavazuje nejpozději do 5 dnů ode dne podpisu této smlouvy složit na 

bankovní účet PLDS (uveden v záhlaví této smlouvy) pod variabilním symbolem 
___________ peněžitou jistotu, že zaplatí cenu za poskytnutou Službu distribuční 
soustavy a cenu dalších služeb poskytovaných současně se Službou distribuční 
soustavy podle odst. 6.2. této smlouvy (dále „Cena za distribuci“) a splní další 
povinnosti vyplývající z této Smlouvy, (dále „kauci“) ve výši 1/6 předpokládané Ceny 
za distribuci včetně daně z přidané hodnoty za jeden rok do všech OPM obchodníka 
dle této Smlouvy. Pro výpočet se použije předpokládaná Cena za distribuci dle 
platného cenového rozhodnutí ERÚ (PLDS přejímá ceny nadřazené distribuční 
soustavy společnosti E.ON Distribuce, a.s.). Kauce ke dni uzavření této Smlouvy 
činí __________,- Kč (slovy: ___________ korun českých). Strany výslovně 
sjednávají, že kauce nebude úročena; případné úroky, jež přirostou ke kauci, jsou 
vlastnictvím majitele příslušného účtu, na kterém byla kauce složena.  

6.4.2. Kauce bude obchodníkem doplněna (navýšena) vždy v souvislosti s aktualizací dat 
OPM (rozšíření obsahu přílohy č.1) tak, aby vždy odpovídala 1/6 předpokládané Ceny 
za distribuci včetně daně z přidané hodnoty za jeden rok do všech OPM obchodníka 
dle této Smlouvy. Požadavek na navýšení kauce zadává PLDS vždy v souvislosti 
s aktualizací dat OPM. Obchodník je povinen po předchozí výzvě PLDS kauci takto 
doplnit (navýšit), a to nejpozději do 5 pracovních dnů po doručení výzvy PLDS na účet 
uvedený v této výzvě PLDS.  

6.4.3. Kauce může být PLDS čerpána (a to před, v průběhu i po skončení trvání této 
Smlouvy) na uspokojení jakýchkoli pohledávek, které PLDS vzniknou za obchodníkem 
dle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, přičemž použití (čerpání) kauce je možné i 
bez přiznání pohledávky vykonatelným rozhodnutím soudu (či jakéhokoli jiného 
orgánu veřejné moci) i bez jejího písemného uznání obchodníkem. Použití (čerpání) 
kauce bude na výlučném uvážení PLDS a nedotýká se jakýchkoliv dalších nároků a 
oprávnění PLDS vyplývajících z této smlouvy nebo ze zákona.  

6.4.4. Pokud dojde k použití (čerpání) kauce, je obchodník povinen po předchozí výzvě 
PLDS kauci doplnit do stanovené výše na účet uvedený v této výzvě, a to nejpozději 
do 5 pracovních dnů po doručení výzvy PLDS k doplnění kauce.  

6.4.5. Za výzvu PLDS k doplnění kauce (odst. 6.4.2 anebo 6.4.5.) se považuje výzva 
odeslaná v písemné formě nebo v elektronické podobě, pro doručování platí ust. čl. 9 
této Smlouvy. 

6.4.6. Po skončení účinnosti této Smlouvy a ukončení distribuce, bude kauce či její zůstatek 
do 1 měsíce uhrazena zpět obchodníkovi, nebude-li s ní naloženo dle jiných ujednání 
tohoto článku (zejm. odst. 6.4.3.).  

6.4.7. Obchodník je oprávněn požádat PLDS v písemné formě nebo v elektronické podobě o 
snížení kauce v případě, že v souvislosti s aktualizací dat OPM dojde ke zúžení 
obsahu přílohy č.1. PLDS takové žádosti vyhoví pouze v případě, že obchodník 
v předcházejícím kalendářním roce splnil řádně a včas všechny finanční závazky dle 
této Smlouvy nebo v souvislosti s ní a že PLDS nemá za obchodníkem žádné 
pohledávky dle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní. K vrácení kauce pak dojde do 14 
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dnů od doručení žádosti zpět na účet obchodníka, pro doručování platí ust. čl. 9 této 
smlouvy. 

7. 

Fakturace a platební podmínky 

7.1. Zúčtovacím obdobím při řádném vyúčtování je kalendářní měsíc. Datem uskutečnění 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce, v němž bylo plněno. 

7.2. Cena dle této Smlouvy je splatná na základě měsíčně vystavovaného daňového dokladu (dále 
jen „faktura“). Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních 
dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. PLDS zašle obchodníkovi fakturu do 5 
pracovních dnů ode dne vystavení způsobem dle odst. 7.7. tohoto článku, případně poštou na 
adresu pro zasílání faktur uvedenou v příloze č. 2 této Smlouvy. Obchodník si může v příloze 
č. 2 zvolit způsob zasílání faktur. 

7.3. Všechny platby se provádějí příkazem k úhradě převodem z účtu obchodníka ve prospěch 
PLDS na číslo účtu uvedené na faktuře nebo ve Smlouvě. V případě změny bankovního 
spojení je rozhodující číslo účtu uvedené na daňovém dokladu s tím, že je stanovena 
povinnost strany, která tyto údaje mění, tyto změny druhé straně bezodkladně písemně 
oznámit. V případě, že faktura nebude obsahovat číslo účtu, je obchodník povinen provést 
platbu ve prospěch čísla účtu PLDS, uvedeného ve Smlouvě. V bankovním styku se používají 
variabilní symboly, uvedené na příslušné faktuře.  

7.4. Splatnost faktury dle odstavce 7.1. a 7.2. tohoto článku je 14 dnů ode dne jejího vystavení. 
Připadá-li den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, posunuje se 
splatnost na nejbližší následující pracovní den.  

7.5. Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), jsou součástí Smlouvy 
následující ustanovení: 

7.5.1 Veškeré úhrady bude obchodník provádět výhradně na číslo účtu PLDS, které je 
příslušným správcem daně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup v 
registru plátců (podle § 98 zákona o DPH) dle podmínek stanovených v odstavci 7.3. 
této Smlouvy. 

7.5.2 Případnou změnu údajů v registraci plátce k dani z přidané hodnoty v průběhu 
platnosti této Smlouvy je PLDS povinen neprodleně oznámit obchodníkovi. 

7.5.3 V případě nedodržení výše uvedených ustanovení a požadavku PLDS na úhradu 
faktury způsobem, kdy se obchodník stane nebo může stát ručitelem za odvod daně z 
přidané hodnoty podle § 109 zákona o DPH, je obchodník oprávněn vrátit daňové 
doklady (faktury) PLDS bez zaplacení a vyzvat jej k vystavení a doručení nového 
daňového dokladu s číslem účtu zveřejněným v registru plátců. PLDS je na výzvu 
obchodníka povinen vystavit nový daňový doklad s náležitostmi dle platné legislativy, 
číslem účtu uvedeným v registru plátců a novým datem splatnosti a doručit jej 
obchodníkovi způsobem stanoveným v odstavci 7.2. a 7.7. tohoto článku. V tomto 
případě v době od učinění výzvy obchodníkem k vystavení nového opraveného 
daňového dokladu do doby doručení opraveného daňového dokladu obchodníkovi, 
nemá PLDS nárok na zaplacení fakturované částky, ani smluvní pokuty související 
s opraveným dokladem. Po tuto dobu není obchodník v prodlení se zaplacením 
fakturované částky. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení 
opraveného daňového dokladu PLDS obchodníkovi. 

7.6. V případě prodlení obchodníka s úhradou splatné částky z faktury PLDS se obchodník 
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z částky, s jejímž 
placením je v prodlení, a to až do zaplacení. Zaplacením sjednané smluvní pokuty se neruší 
povinnost obchodníka zaplatit ani nezaniká právo na náhradu vzniklých škod v plné výši vedle 
smluvní pokuty, tj. ustanovení § 2050 OZ se nepoužije. Tento odstavec neplatí v případě bodu 
7.5.3 tohoto článku, a to do okamžiku splatnosti opraveného daňového dokladu.  

7.7. Faktura vystavená prostředky výpočetní techniky nemusí obsahovat razítko a podpis PLDS. 
Faktura vystavená prostředky výpočetní techniky bude zaslána vhodným a prokazatelným 
způsobem na e-mailovou adresu obchodníka uvedenou v příloze č. 2 této Smlouvy. Za den 
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doručení vystavené faktury se považuje den odeslání e-mailové zprávy na e-mailovou adresu 
obchodníka uvedenou v příloze č. 2 této Smlouvy. 

7.8. K cenám za Službu distribuční soustavy, která je předmětem této Smlouvy, se ve faktuře 
připočítává příslušná daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů, případně další 
daň, jejíž platbu vyžadují platné právní předpisy ČR. 

7.9. Ostatní případné platby podle této Smlouvy (např.: smluvní pokuty, škody, úroky z prodlení, 
náhrady) budou vyúčtovány samostatnou (-ými) fakturou (-ami). Samostatná (-é) faktura (-y) je 
(jsou) splatná (-né) nejpozději 14. den ode dne vystavení faktury (konkrétní den splatnosti 
bude uveden na samostatné faktuře (-ách). 

7.10. Započtení pohledávek ze strany obchodníka je možné pouze s předchozím písemným 
souhlasem PLDS.  

7.11. Obchodník podpisem této Smlouvy stvrzuje, že s tímto způsobem platby souhlasí a nemá 
proti němu žádné námitky. 

7.12. Zaplacením plateb se rozumí připsání celé fakturované částky na účet PLDS. 
7.13. Pokud byl PLDS obchodníkem vyzván k instalaci měřicího přístroje na nové OPM, které 

nebylo připraveno podle právních předpisů a PPLDS, uhradí obchodník PLDS náklady 
spojené s marnou cestou. Splatnost vystavené faktury na úhradu nákladů je 14 dnů od jejího 
vystavení. 

8. 

Omezení a přerušení dodávky nebo distribuce elektřiny 

8.1. PLDS má právo omezit nebo přerušit dodávku elektřiny účastníkům trhu s elektřinou a 
distribuci elektřiny obchodníkovi v případech stanovených EZ (v době podpisu této Smlouvy 
zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), případně dalšími zvláštními 
právními předpisy. 

8.2. Podrobnosti o přerušení a následném obnovení dodávky a distribuce elektřiny účastníkům 
trhu s elektřinou jsou upraveny zvláštními právními předpisy. 

8.3. PLDS je povinen na základě žádosti obchodníka přerušit v případě neoprávněného odběru 
distribuci elektřiny zákazníkům obchodníka. Žádost obchodníka, doručená PLDS e-mailem, 
v listinné formě nebo jiným ve Smlouvě dohodnutým způsobem, musí obsahovat zejména: 
8.3.1. číslo a adresu OM 
8.3.2. číslo Smlouvy 
8.3.3. důvod požadovaného přerušení dodávky 
8.3.4. závazné prohlášení obchodníka vůči PLDS, že se zavazuje uhradit PLDS případné 

sankce či škody uplatněné zákazníkem, ERÚ nebo třetí osobou vůči PLDS v příčinné 
souvislosti s dispozicemi k přerušení či omezení dodávky elektřiny a jejímu 
případnému obnovení, a to pro případ zjištění, že k požadovanému přerušení či 
omezení dodávky elektřiny nebyl dán důvod stanovený EZ. Žádost obchodníka, 
doručená PLDS e-mailem, resp. v jiné než listinné formě, musí být obchodníkem 
bezodkladně písemně potvrzena, přičemž toto potvrzení žádosti musí obsahovat 
všechny náležitosti žádosti obchodníka dle odst. 8.3.1. až 8.3.4 tohoto článku 
Smlouvy.  

8.4. Obchodník předá PLDS žádost o přerušení dodávek elektřiny v případech neoprávněného 
odběru elektřiny ve lhůtě stanovené právními předpisy. Odvolat tuto žádost může obchodník 
nejpozději 2 pracovní dny před požadovaným dnem přerušení dodávek, jinak PLDS přerušení 
dodávek elektřiny provede dle původního požadavku obchodníka o přerušení dodávek. Pokud 
obchodník svou žádost včas odvolá, smluvní strany se dohodly, že obchodník uhradí PLDS 
jím doposud vynaložené náklady spojené s požadavkem obchodníka. Faktura je splatná 14 
dnů od data jejího vystavení. 

8.5. V případě, že obchodník včas odvolal svou žádost dle předchozího odstavce a opětovně 
požaduje přerušení dodávek elektřiny na stejná OPM, podává novou žádost o přerušení 
dodávek elektřiny, a to ve lhůtě stanovené právními předpisy. 

8.6. Pokud byl PLDS obchodníkem vyzván k přerušení dodávky elektřiny, vystaví PLDS 
obchodníkovi fakturu na úhradu nákladů spojených s přerušením a případným opětovným 
obnovením distribuce elektřiny ve výši dle platného ceníku PLDS, není-li právními předpisy 
stanoveno jinak (podíl na oprávněných nákladech za opětovné připojení zařízení k distribuční 
soustavě dle zvláštního právního předpisu). Obchodník je povinen tyto náklady PLDS uhradit. 
Faktura je splatná 14 dnů od data jejího vystavení. 
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8.7. Obchodník je povinen uhradit PLDS rovněž případné škody a další náklady oprávněně 
uplatněné jeho zákazníkem, ERÚ nebo třetí osobou vůči PLDS v příčinné souvislosti 
s dispozicemi k přerušení distribuce elektřiny a jejímu případnému obnovení, a to pro případ 
zjištění, že k požadovanému přerušení distribuce elektřiny nebyl dán zákonný důvod. Faktura 
je splatná 14 dnů od data jejího vystavení. 

8.8. Obchodník se zavazuje neprodleně oznámit PLDS odstranění příčin přerušení dodávky 
elektřiny do příslušných OPM a požádat o její obnovení. V případech, kdy došlo k omezení 
nebo přerušení dodávky elektřiny ze strany PLDS z důvodu neoprávněného odběru elektřiny, 
je PLDS povinen oznámit omezení nebo přerušení dodávky elektřiny neprodleně 
obchodníkovi. 

8.9. PLDS obnoví dodávku elektřiny do OPM v souladu s právními předpisy. 

9. 

Kontakty a způsob předávání požadavků a informací 

9.1. Součástí této Smlouvy jako příloha č. 2 jsou kontaktní údaje osob obou smluvních stran. 
Změny kontaktních osob budou obě strany neprodleně řešit vydáním aktuální verze této 
přílohy. 

9.2. Změnu kontaktních osob v příloze č. 2 s uvedením data počátku platnosti této přílohy lze 
provést elektronicky s tím, že druhá smluvní strana provede akceptaci této přílohy na e-
mailovou adresu uvedenou v platné příloze č. 2. Takto aktualizovaná příloha nahradí od data 
v ní uvedeného (jako datum počátku platnosti přílohy) původní přílohu s dřívějším datem 
platnosti. 

9.3. Při komunikaci s obchodníkem je PLDS povinen dodržovat standardy komunikace stanovené 
právním předpisem. 

9.4. Kromě případů výslovně uvedených v této Smlouvě, veškerá oznámení, výzvy apod. mezi 
smluvními stranami budou činěny písemnou formou a budou předány osobně či odeslány 
dopisem na adresu sídla společnosti nebo na e-mailovou adresu, uvedenou ve Smlouvě nebo 
jejich přílohách. Zásilka bude považována za doručenou: 

9.4.1 v případě osobního doručení předáním, přičemž za předání se považuje i odmítnutí 
převzetí zásilky adresátem, 

9.4.2 v případě došlé zásilky s využitím provozovatele poštovních služeb třetí pracovní den 
po odeslání (předání zásilky držiteli příslušné poštovní licence), a to i když nebyla 
adresátem převzata, 

9.4.3 v případě odeslání e-mailem na adresu kontaktní osoby, uvedené v příloze ke 
Smlouvě při přijetí potvrzení o doručení z příjemcova počítače, pokud je zpráva 
doručena v pracovní den do 15.00 hodin, a v opačném případě následující pracovní 
den po pracovním dni, kdy byla zpráva odeslána, není-li ve smlouvě sjednáno jinak. 

9.5. Účastníci jsou povinni se vzájemně informovat zejména o mimořádných provozních stavech, 
které by mohly mít dopad na řádné provozování LDS nebo na plnění Smlouvy. 

9.6. Obchodník uzavřením Smlouvy uděluje PLDS výslovný souhlas se zasíláním zpráv, informací, 
potvrzení o doručení zpráv, urgencí a jiných sdělení ve věci této Smlouvy a jejího plnění 
prostřednictvím elektronických prostředků, zejména prostřednictvím elektronické pošty, na 
elektronický kontakt obchodníka uvedený v příloze č. 2 této Smlouvy. Tento souhlas se dále 
vztahuje i na zasílání obchodních sdělení v elektronické i v písemné formě ve věci distribuce 
elektřiny a souvisejících služeb PLDS obchodníkovi. 

10. 

Reklamace 

10.1. Zjistí-li kterákoliv ze smluvních stran chyby nebo omyly při vyúčtování plateb podle Smlouvy, 
vzniklých např.: nesprávnou funkcí měřicího zařízení, nesprávným odečtem měřicího zařízení, 
použitím nesprávné konstanty (násobitele) měřicího zařízení oproti skutečně technicky možné 
konstantě, použitím nesprávné ceny (sazby) za Služby distribuční soustavy, početní nebo 
tiskovou chybou ve vyúčtování, nevrácení zaplacených přeplatků, mají smluvní strany nárok 
na vzájemné vypořádání. V případě reklamace je obchodník povinen uhradit celou 
fakturovanou částku ve stanovené době. V případě, že reklamace bude uznána jako 
oprávněná, bude použito řešení na základě vystaveného dobropisu, resp. vrubopisu. 
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10.2. V případě vzniku situace, předpokládající vzájemné vypořádání podle odst. 10.1. tohoto 
článku, předá vyzývající strana druhé smluvní straně písemnou výzvu k odstranění zjištěného 
stavu a k jeho nápravě (tzv. reklamace). Písemná reklamace bude obsahovat zejména: 

10.2.1 identifikační údaje vyzývající smluvní strany, 
10.2.2 identifikační údaje reklamované faktury, vč. variabilního symbolu, nebo zjištěného 

stavu, 
10.2.3 přesný popis reklamované skutečnosti a odůvodnění reklamace, včetně případné 

dokumentace a další důležité skutečnosti rozhodné pro posouzení reklamace, 
10.2.4 podpis účastníka nebo jeho oprávněného zástupce. 
Reklamace je podřízena principu koncentrace, tzn., že v písemné reklamaci uvedené 
skutečnosti a doklady nebudou vyzývající stranou později rozšiřovány a jiné nově 
uplatňovány. 

10.3. Smluvní strana vyzvaná k reklamaci tuto přešetří a výsledek šetření oznámí písemně 
vyzývající straně ve lhůtě do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne, kdy reklamaci obdržela. 
Byla-li reklamace oprávněná, bude neprodleně provedeno vzájemné vypořádání rozdílů 
v platbách, a to zpravidla do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení reklamace 
vyzvané smluvní straně, nejpozději však v nejbližším fakturačním období po oznámení 
výsledku šetření reklamace. 

10.4. Reklamace se uplatňuje na adresy osob oprávněných jednat za smluvní stranu ve věcech 
smluvních (podle příslušné přílohy č. 2 této Smlouvy). Reklamaci může podat také osoba 
oprávněná jednat za smluvní stranu ve věcech technických (podle přílohy č. 2 této Smlouvy). 

11. 

Předcházení škodám a řešení sporů 

11.1 Smluvní strany se zavazují, že vynaloží (a to i každá samostatně) veškeré úsilí, aby případné 
spory vyplývající ze Smlouvy byly urovnány smírnou cestou. Smluvní strany se zavazují, že 
budou postupovat tak, aby sporná situace byla objektivně vysvětlena, a za tímto účelem si 
poskytnou nezbytnou součinnost. 

11.2 Spory, které vzniknou na základě této Smlouvy nebo které s ní souvisí, se smluvní strany 
zavazují vyřešit smírně do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne, kdy o tomto sporu smluvní 
strana uvědomí druhou smluvní stranu. Pokud se spor nepodaří vyřešit smírně, smluvní strany 
se dohodly ve smyslu ustanovení § 89a občanského soudního řádu, že místně příslušným 
soudem pro řešení takového sporu je soud příslušný podle sídla PLDS. Spory podle § 17 
odst. 7 písm. a) EZ rozhoduje ERÚ v rámci své pravomoci. 

11.3 Smluvní strany souhlasí s tím, že do vyřešení sporu budou pokračovat ve výkonu povinností 
podle Smlouvy, zejména povinnosti obchodníka provádět platby v nesporné, anebo sjednané 
výši a PLDS zajišťovat distribuci elektřiny do OPM, sjednaných ve Smlouvě. 

12. 

Platnost Smlouvy 

12.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední z obou smluvních stran. K 
zahájení poskytování plnění dle této smlouvy dojde počínaje dnem zahájení distribuce 
do OPM, které jsou vymezeny v platné příloze č. 1 této smlouvy („Den zahájení 
dodávek“). 

12.2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  
12.3. Smluvní vztah založený Smlouvou dále zaniká:  

12.3.1 Dohodou smluvních stran. 
12.3.2 Zánikem licence na obchod s elektřinou. 
12.3.3 Jednostranným písemným odstoupením kterékoli ze smluvních stran, přičemž právo 

na odstoupení vzniká příslušné smluvní straně v případě, že druhá smluvní strana 
hrubým způsobem poruší povinnost vyplývající pro ni z této Smlouvy nebo opakovaně 
neplní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a protiprávní stav bez zbytečného odkladu 
neodstraní ani po písemném vyrozumění; prodlení obchodníka s řádným splněním 
peněžité povinnosti dle této Smlouvy se vždy považuje za porušení povinnosti hrubým 
způsobem; částečné plnění dluhu není řádným plněním.  
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12.3.4 Jednostranným písemným odstoupením kterékoli ze smluvních stran, přičemž právo 
na odstoupení vzniká příslušné smluvní straně v případě, že druhá smluvní strana na 
sebe podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen 
„Insolvenční zákon”) ve znění pozdějších změn, podá insolvenční návrh, nebo na 
druhou smluvní stranu bude podle Insolvenčního zákona podán insolvenční návrh a 
takový insolvenční návrh nebude vzat zpět, odmítnut, odvolán nebo odložen do dvou 
(2) měsíců od jeho podání; nebo insolvenční návrh podle Insolvenčního zákona 
podaný na druhou smluvní stranu bude odmítnut příslušným soudem pouze z důvodu, 
že majetek smluvní strany nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 
nebo bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo o likvidaci druhé smluvní strany.  

12.3.5. Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být učiněno v písemné formě, odůvodněno 
a doručeno druhé smluvní straně, ustanovení čl. 9 ost. 9.4. (vč fikce doručení) platí i 
v tomto případě. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 1 OZ. 
Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práv a povinností (nároků) vyplývajících ze 
zákona (§2005 odst. 2 Občanského zákoníku). Odstoupením od smlouvy není jakkoli 
dotčena povinnost kterékoli strany platit smluvní pokuty dle této Smlouvy. 

12.3.6. Písemnou výpovědí (z jakéhokoli důvodu nebo i bez udání důvodu), a to s výpovědní 
dobou v délce 3 měsíců. Výpovědní doba počíná běžet od prvního kalendářního dne 
měsíce následujícího po dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 
Písemná výpověď musí být doručena (viz čl. 9 odst. 9.4. a čl. 13 odst. 13.5. této 
Smlouvy) druhé smluvní straně.  

12.3.7. Jiným způsobem sjednaným ve Smlouvě nebo stanoveným zákonem. 
12.3.8. Pro případ, že je smlouva sjednána na dobu určitou, zaniká, kromě případů uvedených 

výše, také uplynutím doby, na kterou je Smlouva sjednána. 
12.4. Obchodník bere na vědomí, že nastanou-li okolnosti, za kterých je PLDS oprávněn odstoupit 

od Smlouvy a PLDS takového práva využije, zaniká ke dni účinků odstoupení od Smlouvy 
jeho závazek poskytovat do OPM obchodníka Službu distribuční soustavy; ke dni účinků 
odstoupení od Smlouvy tak nebude do OPM daného obchodníka zajišťována Služba 
distribuční soustavy. 

13. 

Společná ustanovení 

13.1. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami 
důvěrné informace. Žádná ze smluvních stran bez předchozího písemného souhlasu druhé 
smluvní strany neposkytne informace o obsahu této Smlouvy, a to ani v dílčím rozsahu 
s výjimkou veřejně publikovaných informací a s výjimkou osob ovládajících a osob ovládaných 
stejnou ovládající osobou ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o 
obchodních korporacích. Stejným způsobem budou strany chránit důvěrné informace a 
skutečnosti tvořící obchodní tajemství třetí osoby, které byly touto třetí stranou některé ze 
smluvních stran poskytnuty se svolením jejich dalšího užití. Závazek ochrany utajení trvá po 
celou dobu trvání skutečností tvořících obchodní tajemství nebo trvání zájmu chránění 
důvěrných informací. 

13.2. Smluvní strany mohou převádět práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části či Smlouvu 
jako celek na třetí osobu jen s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany. To 
neplatí pro případ pohledávek po lhůtě splatnosti, které nejsou uhrazeny ani po upozornění.  

13.3. Smluvní strany se zavazují navzájem se informovat o všech skutečnostech, kterých jsou si 
vědomy, že by mohly vést ke škodám a usilovat o odvrácení hrozících škod. 

13.4. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností 
daných Smlouvou, a to v případech, kdy toto neplnění bylo výsledkem okolností vylučujících 
odpovědnost ve smyslu § 2913 OZ, nebo za podmínek vyplývajících z EZ, ve znění 
pozdějších předpisů. 

13.5. Písemnosti z tohoto smluvního vztahu budou zasílány na adresu, kterou uvedly smluvní 
strany v příloze č. 2 této Smlouvy. Jestliže některá ze smluvních stran změní adresu, aniž to 
oznámí druhé smluvní straně, je doručení platně provedeno odesláním písemností na její 
poslední známou adresu uvedenou v této Smlouvě (případně příloze jako kontaktní adresa); 
všechna doručení jsou platná i tehdy, jestliže adresát odepřel písemnost převzít nebo přes 
oznámení poštovního úřadu nevyzvedl. 
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13.6. Smluvní strany se dohodly, že se na právní vztah založený touto Smlouvou nepoužijí 
ustanovení §§ 556 odst. 2, 557, 558 odst. 2, 577, a 582 odst. 2 OZ. 

13.7. Uzavřením Smlouvy se ruší všechny smluvní vztahy, související se Službou distribuční 
soustavy do předmětných OPM, uzavřené mezi stejnými smluvními stranami nebo jejich 
právními předchůdci, pokud byla taková smlouva uzavřena. Výjimku tvoří ta práva a 
povinnosti smluvních stran, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení platnosti dané 
smlouvy (zejména úhrada dlužných plateb, úroků z prodlení aj.), nebo u kterých tak stanoví 
právní předpis. 

13.8. Všechny právní poměry z této Smlouvy vyplývající nebo s touto Smlouvou související se 
budou řídit českým právem. 

13.9. Je-li obchodník povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), bude tato smlouva zveřejněna v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to 
nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Pokud je smluvní stranou subjekt 
povinný zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu 
do Registru smluv vloží obchodník. Za zveřejnění této smlouvy si nebudou smluvní strany nic 
platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto 
ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti této smlouvy. 

14. 

Závěrečná ustanovení 

14.1. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly v této Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro její závaznost. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po 
uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy 
a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran. 

14.2. Smlouva může být smluvními stranami měněna pouze vzestupně číslovanými písemnými 
dodatky podepsanými k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nestanoví-li tato 
Smlouva jinak. K platnosti dodatku je nutná úplná dohoda obou smluvních stran o celém jeho 
obsahu. 

14.2. Ustanovení o ochraně informací, smluvních pokutách, náhradě škody a řešení sporů zůstávají 
v platnosti a účinnosti i po skončení účinnosti této Smlouvy. 

14.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jednom vyhotovení. 

14.4. Přílohou této Smlouvy jsou: 
Příloha č. 1 – Specifikace odběrných míst 
Příloha č. 2 – Kontaktní osoby 

14.5. Smluvní strany, dle prohlášení svých zástupců, mají právní osobnost, tj. jsou schopné být 
nositelem i vykonavatelem práv a povinností. Po přečtení celé této Smlouvy konstatují, že tato 
Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem 
připojují k této Smlouvě smluvní strany své podpisy. 
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Podpisy smluvních stran: 
 
 
 
 

V ……………….. dne …………….. V Malenovicích dne …………….. 

___________________________ 
 

Local Energies, a. s. 

____________________________ Ing. Jan Malý 
Vedoucí obchodního úseku 
Na základě plné moci 

  

  

 


