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SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ZEMNÍHO PLYNU 
(„Smlouva“) 

 
Jelikož spolu uzavíráme tuto smlouvu, na jejímž základě Vám poskytneme sdružené dodávky zemního plynu, tak 
nám nejprve dovolte se Vám představit, jako Váš nový dodavatel 

Jsme společnost Microenergy s.r.o. a sídlíme na adrese Bílkova 855/19, Staré Město, 110 00 Praha 1, naše IČO je 
08516570 a jsme zapsáni v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, a to pod sp. zn. C 320271. Dále by 
Vás mohlo zajímat číslo naší licence na obchod s plynem, jež je 241935744, bankovní spojení na nás je Raiffesenbank, 
a.s., č. ú. 1714205002/5500 a v případě jakýchkoliv dotazů je možné se obrátit na naše kolegy ze zákaznického centra 
služeb na tel. čísle 776 642 999 nebo e-mailem zakaznik@microenergy.cz  
 
Vzhledem k tomu, že teď už o nás víte vše potřebné, je nyní řada na Vás, abyste se nám, jakožto náš nový zákazník 
představil, proto Vás prosíme o doplnění pár údajů o Vaší osobě: 

Vaše jméno a příjmení/název společnosti je #PROSÍM DOPLNIT# 
Vaše datum narození/IČ je #PROSÍM DOPLNIT# 
Adresa trvalého bydliště/sídla je #PROSÍM DOPLNIT# 
Jste-li společnost, tak jste zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném #PROSÍM DOPLNIT# soudem v #PROSÍM 

DOPLNIT#pod spisovou značkou #PROSÍM DOPLNIT# 
DIČ: #PROSÍM DOPLNIT# 

Plátce DPH: ☐ Ano / ☐ Ne 

Přeje-li si doručovat na jinou adresu než adresu Vašeho trvalého bydliště či sídla, tak Vaše korespondenční adresa je 
#PROSÍM DOPLNIT# 
Váš email: #PROSÍM DOPLNIT# 
Vaše telefonní číslo: #PROSÍM DOPLNIT# 
 
1. O čem je tato smlouva? 

1.1 My jako dodavatel, Vám na základě této Smlouvy budeme poskytovat, jako našemu zákazníkovi, sdružené služby 
dodávky zemního plynu („Služby“), spočívající v dodávkách sjednaného množství zemního plynu a zajištění 

související služby (uskladněná, přepravu, distribuci) zemního plynu do Vašeho odběrného místa, jež si blíže 
specifikujeme v příloze této Smlouvy.  

1.2 Jak je už zvykem, tak Vy jako Zákazník se nám zavazujete za poskytnuté Služby uhradit sjednanou cenu a odebrat 
námi dodaný zemní plyn. 

 
2. Jaký konkrétní produkt Vám budeme poskytovat? 

2.1 Tuto volbu necháváme čistě na Vás. Prosím zvolte si níže produkt či produkty, které Vám budeme dodávat na 
základě této Smlouvy. Seznam produktů naleznete také v našem Ceníku, který tvoří přílohu k této Smlouvě 
a zároveň je dostupný na adrese www.microenergy.cz:   

☐ Standard ☐ Zaměstnanecký program ☐ Individual 

 
3. Kolik nám za vybrané produkty budete platit? 

3.1 Vše se dozvíte v našem Ceníku, který obsahuje přehledně všechny ceny za jednotlivé produkty / Cenu za Služby 
jsme si dohodli individuálně, odlišně od Ceníku, a to následovně #VYBRAT JEDNU MOŽNOST, PROSÍM 
DOPLNIT# 
 

4. Jakým způsobem nám za Služby budete platit? 

4.1  Cenu za dodané Služby nám budete platit v zálohách, které Vám vždy na konci zúčtovacího období (zhruba jednou 
za dvanáct měsíců) vyúčtujeme a případný přeplatek (prosím zaškrtněte jednu z možností): 

☐ Vám vrátíme na bankovní účet č. #PROSÍM DOPLNIT# nebo  

☐ si jej ponecháme a započteme do dalšího zúčtovacího období. 

4.2 Výše záloh se nastavuje přiměřeně s ohledem na Vaši spotřebu za předchozí srovnatelné období a předpokládaný 
odběr zemního plynu v tomto zúčtovacím období. Zálohy pro první rok nastavíme ve výši #PROSÍM DOPLNIT# 
měsíčně. 

4.3 Naším cílem je, abyste se s námi cítili co nejkomfortněji, a proto ponecháváme na Vaší volbě, který z uvedených 
způsobu si pro úhradu záloh zvolíte. Zálohy si přejete platit formou (prosím zaškrtněte jednu z možností): 

☐ bankovního převodu; 

☐ souhlasu s inkasem; nebo 

☐ prostřednictvím SIPO, přičemž Vaše spojovací číslo je #PROSÍM DOPLNIT# 

 
5. Jak spolu budeme komunikovat? 

5.1 Základem každého vztahu je komunikace, a protože s Vámi budeme chtít být ve spojení, tak Vám ponecháváme 
možnost volby, jakým způsobem spolu budeme komunikovat. Komunikaci si přejete formou (prosím zaškrtněte 
jednu z možností): 

☐ našeho uživatelského rozhraní, dostupného na adrese www.microenergy.cz; 

☐ e-mailem; 
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☐ telefonicky; 

☐ prostřednictvím datové schránky, identifikátor naší datové schránky je chcdfv6, identifikátor Vaší datové schránky 

je pak #PROSÍM DOPLNIT# 

☐ poštou. 

5.2 Abychom předešli situacím, kdy Vám nebudeme moci doručit důležité sdělení, je třeba, abyste nás v případě 
jakékoliv změny Vašich kontaktních údajů o takové změně informovali, a to výše zvolenou formou. 
 

6. Co s Vašim stávajícím dodavatelem? 

6.1 Abychom byli schopni Vám Služby poskytovat, potřebujeme vědět, kdo Vám v současnosti dodává zemní plyn, 
prosím vyplňte proto co nejvíce informací, které víte o současném dodavateli 
(a) Dodavatel: #PROSÍM DOPLNIT# 
(b) a to na základě smlouvy: #PROSÍM DOPLNIT# 
(c) přičemž tato smlouva je sjednána na dobu: #PROSÍM DOPLNIT# 
(d) a výpovědní lhůta činí: #PROSÍM DOPLNIT# 

6.2 Prosím dejte nám vědět, jestli jste smlouvu se současným dodavatelem již vypověděli: 

☐ zatím ne; 

☐ ano, a to s datem ukončení k #PROSÍM DOPLNIT# 

Nemusíte vyplnit vše, vyplňte, co víte, a my se Vám případně ozveme. 
 

7. Od kdy budeme Služby poskytovat? 

7.1 Služby Vám budeme poskytovat po dobu neurčitou a začneme ke dni #PROSÍM DOPLNIT# 
 

8. Co když nebude plnit své povinnosti? 

8.1 Pokud nebude plnit své povinnosti, jsme oprávněni po Vás požadovat náhradu škody, která nám v souvislosti s tím 
vznikne.  

8.2 V případech uvedených v Ceníku speciálních služeb, který tvoří přílohu k této Smlouvě a zároveň je dostupný na 
adrese www.microenergy.cz, po Vás můžeme požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši uvedené v Ceníku 
speciálních služeb. 

8.3 Smluvní pokutu jsme po Vás oprávněni požadovat také v případě, kdy tuto Smlouvu ukončíte dříve, než 24 měsíců 
ode dne, kdy Vám začneme poskytovat zemní plyn podle této Smlouvy. V takovém případě bude smluvní pokuta 
ve výši 6 050 Kč včetně DPH, pokud jste spotřebitel (domácnost), anebo 24 200 Kč včetně DPH, pokud jste firma. 

8.4 V případech uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách můžeme také od této Smlouvy odstoupit či ji 
ukončit. 
 

9. Závěrem 

9.1 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti k okamžiku zahájení poskytování 
Služeb dle této Smlouvy. 

9.2 Pokud jsme už v minulosti uzavřeli obdobnou smlouvu na poskytování Služeb, tak uzavřením této Smlouvy se ty 
předchozí nahrazují touto Smlouvou.  

9.3 Dovolujeme si Vás požádat, abyste se seznámil s aktuálním zněním našich Všeobecných obchodních podmínek, 
které tvoří přílohu k této Smlouvě a dalších dokumentů v nich uvedených, což nám prosím potvrďte níže svým 
podpisem. 

 
 
 

 
Místo: #PROSÍM DOPLNIT# 
Datum: #PROSÍM DOPLNIT# 

 
Místo: #PROSÍM DOPLNIT# 
Datum: #PROSÍM DOPLNIT# 

Zákazník Dodavatel 
 
 
 

________________________________________ 
Jméno: #PROSÍM DOPLNIT# 
Funkce*: #PROSÍM DOPLNIT# 

______________________________________ 
Jméno: Luboš Daniel 
Funkce: Jednatel 

 
 
 
_________________________________________ 
Jméno: #PROSÍM DOPLNIT# 
Funkce*:#PROSÍM DOPLNIT# 
(* pouze u právnických osob) 
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PŘÍLOHA Č. 1 

SPECFIKACE ODBĚRNÝCH MÍST 
 
 

Numerické údaje o 
odběrném místě  

 Specifikace odběrného místa (OPM)  
Předpokládané 

množství 

EIC PSČ obec 
ulice/osada 

(nebo č. parcely) 
č.p./č.or. 

frekvence 
odečtů za 12 

měsíců 
Distributor MWh 

#PROSÍM 
DOPLNIT# 

#PROSÍM 
DOPLNIT# 

#PROSÍM 
DOPLNIT# 

#PROSÍM 
DOPLNIT# 

#PROSÍM 
DOPLNIT# 

#PROSÍM 
DOPLNIT# 

#PROSÍM DOPLNIT# #PROSÍM DOPLNIT# 

 


