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SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU 
uzavřená dle ust. zákona č. 458/2000 sb., energetického zákona, v platném znění a  zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 

 
Obchodník:  free power s.r.o. 
(Dodavatel) Se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 
  Adresa pro zasílání: Sloupská 135, 473 01 Nový Bor 
  IČ: 020 11 484 DIČ: CZ02011484  Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 300826 

Zastoupena Jiřím Ottomanským, jednatelem 
Bankovní spojení: Fio banka, a. s.    Číslo účtu: 2001693792/2010 
Číslo licence pro obchod s plynem: 242136711  registrace u OTE: 34089 
tel.: 721 626 323  e-mail: info@freepower.cz www.freepower.cz 

  (dále jen jako „obchodník“) 
 
 
Zákazník: Jméno/Název:  . 
(Odběratel) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Trvalé bydliště/Sídlo:  .  
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  IČ: .   DIČ: CZ     datum narození:  . 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Údaje o zápisu do veřejného rejstříku: Zápis v  
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Zastoupená:  
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Bankovní spojení/číslo účtu/SIPO: 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  E-mail:       Telefon: 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Adresa pro doručování:  

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Způsob zasílání dokumentů:  poštou / elektronicky 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Předmět smlouvy 
Touto Smlouvou se Dodavatel zavazuje dodávat Odběrateli plynu a zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet službu distribuční 
soustavy (vše dále jen „sdružené služby dodávky plynu“ nebo jen „dodávky“ nebo „dodávka“) do odběrných míst uvedených v této 
Smlouvě (dále též „OM“), převzít závazek Odběratele odebrat sjednané množství plynu z plynárenské soustavy, tzn. převzít 
odpovědnost za odchylku a Odběratel se zavazuje odebírat od Dodavatele v těchto OM sjednané sdružené služby dodávky plynu a 
řádně a včas hradit Dodavateli jejich cenu. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí rovněž Všeobecnými obchodními podmínkami 
Dodavatele, dále „VOP“ a pokud je v této Smlouvě sjednána cena plynu dle ceníku rovněž sjednaným Ceníkem produktů Dodavatele. 
Ceníky pro jednotlivá odběrná pásma jsou zveřejněny na internetové adrese www.freepower.cz, přičemž jejich aktuální znění tvoří 
součást této Smlouvy a Odběratel prohlašuje, že se s nimi seznámil ještě před uzavřením této Smlouvy a tyto bez výhrad akceptuje (v 
případě ceníku pouze je-li v této Smlouvě sjednána cena dle Ceníku). Dodavatel je oprávněn měnit VOP a Ceník za podmínek 
stanovených VOP.  

 
Specifikace odběrného místa 

 

Adresa OM: *      EIC OM:  27ZG 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Číslo odběrného místa (je-li známo):   Číslo plynoměru (je-li známo): 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Roční odběr:   * MWh   charakter odběru: Vaření / TUV / Vytápění / Technologie 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Typ měření:       PDS (distribuční oblast):  GasNet   /   PP   /   E.ON 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Původní dodavatel:    __________________ 
Předpokládané datum zahájení dodávek:  __________________ 

ČÍSLO SMLOUVY: _______________________________ 

ČÍSLO REFERENCE: _______________________________ 



 
 
Odběratel prohlašuje, že má příslušná majetkoprávní oprávnění k uvedenému odběrnému místu a zavazuje se zajistit 
v souladu s platnou právní úpravou připojení odběrného místa specifikovaného v předchozím odstavci k distribuční soustavě 
příslušného provozovatele distribuční soustavy. Předávací místo je místem, ve kterém se uskutečňuje předání a odběr dodávky 
plynu. 

 
Časová specifikace dodávek plynu 
 

Datum ukončení dodávky (závazku):     ____. ____. 20____ 
 

Podmínky dodávky plynu 
Odběratel uděluje Dodavateli souhlas, aby vlastním jménem a na vlastní účet uzavřel s příslušným provozovatelem distribuční 
soustavy smlouvu o distribuci pro odběrné místo. Odběratel se zavazuje řídit se podmínkami distribuce plynu příslušného 
provozovatele distribuční soustavy. Bližší úprava práva a povinností související s distribucí plynu a poskytováním souvisejících služeb 
je obsažena v Obchodních podmínkách Dodavatele.  

 
Cena a platební podmínky 
Uvedené ceny jsou bez DPH. V cenách není zahrnuta cena služby distribuční soustavy, regulované platby související s dodávkou plynu 
a spotřební daň. V případě individuální ceny se tato cena považuje za smluvní. 

Dle Ceníku:    ANO / NE 

Individuální cena za MWh:  __________Kč  

Stálý měsíční plat:   __________ Kč 

Roční cena za kapacitu za m3:  __________ Kč 

 

Sjednaná výše záloh:   Kč/měsíc 
 
Ceny za služby distribuční soustavy a související služby jsou stanoveny Cenovým rozhodnutím ERÚ platným v době dodávky plynu. Tyto ceny nelze 
smluvně měnit. Odběratel se zavazuje hradit Dodavateli převodním příkazem měsíčně zálohové platby za dodávku plynu dle zálohového kalendáře ve 
výši 100% předpokládané spotřeby na dané období. Zálohy jsou splatné v jedné splátce vždy k 15. dni příslušného kalendářního měsíce. Přesnou výši 
zálohy stanoví Dodavatel v Platebním kalendáři, který zašle Odběrateli ve lhůtě 7 dnů po zahájení dodávky. Pro případ sjednání způsobu placení 
metodou SIPO Odběratel svým podpisem potvrzuje, že souhlasí s prováděním plateb prostřednictvím SIPO ve prospěch Dodavatele. Cenu za dodávku 
plynu, za poskytování distribuce plynu a za související služby Odběratel uhradí převodním příkazem na základě faktury vystavené Dodavatelem, a to 
vždy po skončení příslušného fakturačního období. Faktury jsou splatné do 15 dnů od data vystavení.  Bližší údaje jsou specifikovány v Obchodních 
podmínkách Dodavatele. Dodavatel má právo účtovat Odběrateli náklady za úkony spojené s plněním této smlouvy, které budou vyvolány 
Odběratelem nebo za úkony, které vznikly z důvodů na jeho straně, zejména náklady spojené s přerušením a obnovením dodávky plynu v případě 
neoprávněného odběru. 

 
Platnost a trvání smlouvy 
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zahájení dodávky plynu.  
Smlouva je uzavírána na dobu  

určitou, od data zahájení dodávek do ____. ___. 20____. 
 
Závěrečná ustanovení 
Zákazník svým podpisem potvrzuje, že se s touto Smlouvou řádně seznámil a převzal od Dodavatele VOP. Změny této Smlouvy mohou být činěny 
pouze písemně, dle zásad stanovených v VOP. Smluvní strany se zavazují vzájemně se s dostatečným časovým předstihem informovat o veškerých 
změnách, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy. Pokud by se některé ujednání této Smlouvy stalo neplatným či neúčinným, smluvní strany 
se zavazují nahradit takové ujednání platným ujednáním v souladu s předmětem a účelem této Smlouvy.  Neplatnost či neúčinnost jakéhokoliv 
ujednání nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ujednání této Smlouvy. Odběratel svým podpisem poskytuje souhlas ke zpracování svých 
osobních údajů v rozsahu uvedeném v úvodních ustanoveních smlouvy, což je nezbytné pro řádnou identifikaci subjektu za účelem uzavření a plnění 
ujednání této smlouvy, a to na dobu trvání této Smlouvy, nejpozději však do doby vypořádání veškerých nároků z této Smlouvy vzniklých. V případě 
rozporu Smlouvy a obchodních podmínek, mají přednost ustanovení sjednaná ve Smlouvě. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po 
jednom obdrží každá ze smluvních stran. Smlouva nebyla uzavřena v prostorách obvyklých pro podnikání dodavatele. 
Smlouva obsahuje následující přílohy: Příloha č. 1. VOP. 
Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou a skutečnou vůli, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 

 
V Praze, dne ………......….........………                     V ……….…..…............……, dne ……............…....… 

  
 

..............................................                 ................................................... 
               Dodavatel                                    Odběratel 


