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Číslo Dodávkové smlouvy

Titul před

Název výrobny

Číslo předávacího místa

Provozovatel regionální distribuční sítě

Typ měření (A, B, C)

Ulice Část obce

Jméno

Adresa předávacího místa

EAN

Příjmení

Instalovaný výkon

Číslo smlouvy o připojení

Připojení vyhoví pro režim

Titul za

Č. p. ObecČ. o. PSČ

Datum narození

Zákazník - dále jen „Zákazník“

Odběrné a předací místo

Trvalé bydliště

– dále jen „Dodatek“

II. Základní pojmy
Pro účely tohoto Dodatku se rozumí:
a) OPM – odběrné a předací místo;
b) OTE  – Operátor trhu s elektřinou;
c) elektrárnou  – výrobna elektřiny (výrobní EAN) Zákazníka umístěná na stejné adrese, jako spotřební EAN uvedený ve Smlouvě,
d)	dodávkou	elektřiny		– plnění závazku Zákazníka na dodávku nespotřebované elektřiny z výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů dle tohoto Dodatku do OPM;
e)	odběrem	elektřiny		 – plnění závazku společnosti bezDodavatele na odběr nespotřebované elektřiny z výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů z OPM dle tohoto Dodatku;
f) vyšší mocí  –  taková mimořádná, neodvratitelná a nepřekonatelná událost nebo okolnost nezávislá na vůli příslušné smluvní strany, která nemohla být při podpisu tohoto   

Dodatku předvídána a která brání smluvní straně v plnění závazků z tohoto Dodatku (např. válka, teroristické akce, blokáda, sabotáž, požár velkého rozsahu, 
živelná pohroma, rozhodnutí státních orgánů a změny právních předpisů s dopadem naplnění dle tohoto Dodatku, stav nouze podle § 54 energetického zákona);

g)	Podmínkami		 – podmínky produktu Vaše energie blíže upravující podmínky dodávky a odběru elektřiny včetně ceny.

Dodatek	č. ke	Smlouvě	o sdružených	službách	dodávky	č. 	(dále	jen	„Dodávková	smlouva“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), a ustanovení  § 50 
odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v účinném znění (dále 
jen „energetický zákon“), tento

I.	Identifikace	smluvních	stran

a

DIČIČ SídloCZ0893406108934061 Hybernská 32, Nové Město, 110 00 Praha 1 33 694Číslo registrace OTE (ID RÚT)

Číslo licence pro obchod s elektřinou Číslo licence pro obchod s plynem

bezDodavatele a. s. - dále jen „společnost bezDodavatele“

 Společnost	zapsaná	v obchodním	rejstříku	vedeném	Městským	soudem	v Praze,	oddíl	B,	vložka	25114.

Robert Chmelař, člen představenstva142036134
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Číslo Dodávkové smlouvy

III.	Předmět	Dodatku
 Předmětem tohoto Dodatku je doplnění a rozšíření vzájemných závazků mezi stranami Dodávkové smlouvy o závazek Zákazníka dodat nespotřebovanou elektřinu 
z obnovitelných zdrojů vyrobenou v elektrárně Zákazníka společnosti bezDodavatele a to v OPM Zákazníka, ve kterém realizuje dodávku do elektrizační soustavy České republiky 
a závazek společnosti bezDodavatele  tuto elektřinu v OPM převzít a zaplatit za ní Zákazníkovi sjednanou kupní cenu. Předmětem tohoto Dodatku není závazek společnosti 
bezDodavatele zajistit Zákazníkovi distribuční, systémové a jiné služby, které nejsou výslovně specifikovány v tomto Dodatku.

IV.	Prohlášení	smluvních	stran
1.  Zákazník prohlašuje, že je ke dni uzavření tohoto Dodatku, a bude po celou dobu jeho platnosti, vlastníkem všech potřebných úředních povolení, licencí a dalších oprávnění, 

která jsou nezbytná pro řádné plnění závazků Zákazníka z tohoto Dodatku, včetně závazku dodávat společnosti bezDodavatele nespotřebovanou elektřinu z výroby elektřiny 
z obnovitelných zdrojů do OPM v tomto Dodatku.

2.  Společnosti bezDodavatele na druhé straně prohlašuje, že je ke dni uzavření tohoto Dodatku, a bude po celou dobu jeho platnosti, vlastníkem všech potřebných úředních 
povolení, licencí a dalších oprávnění, která jsou nezbytná pro řádné plnění závazků společnosti bezDodavatele z Dodatku, včetně závazku odebírat od Zákazníka v OPM 
nespotřebovanou elektřinu z výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.

3.  Zákazník prohlašuje, že je na základě Smlouvy o připojení zařízení k distribuční soustavě uzavřené s provozovatelem distribuční soustavy připojen k elektrizační soustavě 
České republiky.

4.  Zákazník prohlašuje, že je seznámen a dodržuje příslušné právní předpisy o omezení nebo přerušení dodávek a odběru elektřiny a rovněž se zavazuje respektovat ústní nebo 
písemné pokyny příslušného energetického dispečinku, ať už jsou učiněny formou telefonického, elektronického či jiného sdělení, a to zvláště ve stavech nouze.

V.	Povinnosti	smluvních	stran
1.  Zákazník se tímto Dodatkem zavazuje dodat společnosti bezDodavatele všechnu jím nespotřebovanou elektřinu z výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v elektrárně, prosté 

práv třetích osob, a to do OPM za podmínek uvedených v tomto Dodatku a dále v kvalitě podle příslušných právních předpisů a umožnit společnosti bezDodavatele nabýt k ní 
vlastnické právo.

2.  Zákazník se zavazuje, že po dobu platnosti Dodatku nebude nespotřebovanou elektřinu z výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů dodávat v OPM osobě odlišné od společnosti 
bezDodavatele. V případě porušení tohoto závazku je společnost bezDodavatele oprávněna bez předchozí výzvy ukončit svůj závazek převzít za Zákazníka v OPM odpovědnost 
za odchylku. Zákazník je povinen zaplatit společnosti bezDodavatele cenu za službu výkupu elektřiny a převzetí odpovědnosti za odchylku dle Podmínek.

3.  Společnosti bezDodavatele je povinna, není-li dále stanoveno jinak, elektřinu vyrobenou a dodanou mu Zákazníkem podle tohoto Dodatku v OPM převzít a zaplatit za ni 
výkupní cenu dle Podmínek.

4.  Nebezpečí škody a vlastnické právo k jednotlivým dodávkám elektřiny podle tohoto Dodatku přechází ze Zákazníka na společnost bezDodavatele okamžikem předáním 
elektřiny v OPM.

5.  Společnost bezDodavatele po dobu trvání tohoto Dodatku přebírá vůči Operátorovi trhu s elektřinou odpovědnost za odchylky Zákazníka při dodávkách elektřiny v OPM.

VI.	Ostatní	podmínky
1.  Strany si sjednávají, že v OPM budou pro stanovení skutečného množství elektřiny rozhodnými údaje z měření dodané provozovatelem příslušné distribuční nebo lokální 

distribuční soustavy, který toto měření provedl.
2.  V případě, že údaje z měření dle čl. VII. odst. 1 tohoto Dodatku nebudou dostupné nebo úplné, budou pro stanovení skutečného množství elektřiny rozhodnými údaje ze 

srovnatelného dřívějšího fakturačního období.
3.  Výkupní cena za dodávku elektřiny Zákazníkem společnosti bezDodavatele a cena za službu výkupu elektřiny a převzetí odpovědnosti za odchylku jsou určeny Podmínkami. 

Aktuální znění Podmínek je přílohou tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.
4.  Smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, musí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu písemně oznámit povahu překážky, v níž vyšší moc spatřuje, její okolnosti 

a důsledky a následně tuto zprávu potvrdit ještě doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhou smluvní stranu informovat o pominutí situace vyšší moci.
5.  Pokud prokazatelně v důsledku vyšší moci dojde ke změně hodnot odběru elektřiny (MW, MWh), budou na žádost smluvní strany dovolávající se vyšší moci v odůvodněném 

rozsahu sníženy smluvené hodnoty odběru elektřiny (MW, MWh), a to od doby oznámení vzniku vyšší moci.

VII.	Doba	trvání	a ukončení	závazku

a) ukončením Dodávkové smlouvy,
b) dohodou smluvních stran,
c)  výpovědí učiněnou kteroukoliv ze smluvních stran bez udání důvodu, a to projevem vůle v písemné formě adresovaným a doručeným druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta činí 

jeden (1) kalendářní měsíc a začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi jejímu adresátovi,
d)  společnost bezDodavatele je oprávněna odstoupit od Dodatku s okamžitou účinností, a to v případě, kdy:

i.	 Zákazníkovi zanikne vlastnické, nájemní či obdobné právo Zákazníka k elektrárně;
ii.	 dojde-li k odpojení elektrárny od distribuční soustavy v důsledku zániku smlouvy o připojení elektrárny k distribuční soustavě;
iii. bude zahájeno insolvenční řízení se Zákazníkem.

e) Zákazník je oprávněn odstoupit od Dodatku s účinností ke dni doručení projevu vůle Zákazníka o odstoupení od tohoto Dodatku, a to v případě, kdy:
i. společnost bezDodavatele zanikne nebo bude zrušena licence obchodníka s elektřinou dle energetického zákona;
ii. společnost bezDodavatele bezdůvodně omezí nebo přeruší odběr elektřiny;
iii. bude pravomocně rozhodnuto o úpadku společnosti bezDodavatele anebo společnost bezDodavatele v roli odběratele vstoupí do likvidace.

VIII.	Závěrečná	ustanovení
1.  Veškerá ustanovení tohoto Dodatku se považují za důvěrná. Bez souhlasu druhé smluvní strany není žádná ze smluvních stran oprávněna tyto informace sdělovat třetím osobám, 

to vše s výjimkou případů, kdy je zpřístupnění těchto informací vyžadováno právními předpisy, tímto Dodatkem, příslušnými státními orgány v souladu s právními předpisy nebo 
v případě, kdy budou předmětné informace již veřejně přístupné. Souhlas druhé smluvní strany není třeba ke sdělení informací osobě, která bude jménem smluvní strany plnit 
její závazky z tohoto Dodatku, a to v nezbytně nutné míře. Povinnost mlčenlivosti trvá po dobu platnosti tohoto dodatku a tři (3) roky po zániku tohoto Dodatku.

2.  Dodatek je sepsán ve dvojím vyhotovení s platností originálu, po jednom pro každou stranu, a je účinný od okamžiku kdy nastane pozdější z těchto dvou událostí: 
(i) podpis Dodatku oběma smluvními stranami a (ii) zahájení dodávek elektřiny společností bezDodavatele Zákazníkovi dle Dodávkové smlouvy.

3.  Smluvní strany shodně prohlašují, že Dodatek představuje jejich svobodnou a vážnou vůli, je jim jasný a srozumitelný a byl sjednán bez jakéhokoliv nátlaku a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

Tento	Dodatek	nabývá	účinnosti	dne

Tento	Dodatek	zaniká:

a uzavírá	se	na	dobu	neurčitou.

Místo podpisu Místo podpisu

Zákazník Za bezDodavatele

Dne Dne




