
SKUPINA ČEZ Zákaznická linka 800 810 820  www.cez.cz

DOHODA O ZMĚNĚ SMLOUVY  
 o sdružených službách dodávky elektřiny/dodávce elektřiny ze sítí NN 

(Dále jen „Dohoda“)

ZÁKAZNÍK ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO  ___________________________

JMÉNO, PŘÍJMENÍ/OBCHODNÍ FIRMA   ___________________________________________________________________________________

DATUM NAROZENÍ  _________________________   RODNÉ ČÍSLO  ________________________  IČO  _______________________________

ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI / MÍSTA PODNIKÁNÍ

ULICE  ______________________________________________________________________   Č. P. / Č. O.  __________________________

PSČ ________________   OBEC  _______________________________________________  MÍSTNÍ ČÁST   _______________________

ZASTOUPENÝ  ____________ __________________________________________________________________________________________ 
(vyplňuje se platný zástupce oprávněný jednat za společnost)

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI 
 
E-MAIL  ____________________________________________________  TELEFON  ____________________________________________

ADRESA ODBĚRNÉHO MÍSTA 

ULICE  ______________________________________________________________________   Č. P. / Č. O.  __________________________

PSČ ________________   OBEC  _______________________________________________  MÍSTNÍ ČÁST   _______________________

EAN ODBĚRNÉHO MÍSTA  ____________ __________________________________________

PŘEDMĚT DOHODY 
Obchodník a Zákazník uzavírají tuto Dohodu, kterou upravují smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN / dodávce elektřiny (dále jen 
„Smlouva“). Dohodou nezměněná ustanovení Smlouvy se nemění. Obchodník sjednává se Zákazníkem užití produktu Elektřina - na 2 roky na míru takto:

1.  Smlouva je uzavřena na základní období 24 měsíců od  __________________ [dále jen „Doba”] s produktem Elektřina - na 2 roky na míru, po jehož 
uplynutí se automaticky mění na Smlouvu na dobu neurčitou s produktem Elektřina, pokud jedna ze smluvních stran nedoručí druhé smluvní straně 
nejméně 3 měsíce před uplynutím Doby písemné oznámení, že ve smluvním vztahu nechce pokračovat. 

2.  Pokud v průběhu posledních 3 měsíců Doby dojde ke zvýšení ceny produktu Elektřina se Smlouvou na dobu neurčitou nebo ke změně podmínek 
poskytování tohoto produktu, má Zákazník právo od Dohody za podmínek dle platných právních předpisů písemně odstoupit.

3.  Po dobu platnosti a účinnosti Dohody nelze měnit produkt s výjimkou změny pro období po uplynutí Doby oznámením učiněným nejdříve 4 měsíce 
a nejpozději 14 dnů před uplynutím Doby. Pokud Zákazník splní podmínky nově zvoleného produktu, bude ode dne následujícího po uplynutí Doby 
dodávka pokračovat dle podmínek a cen takto zvoleného produktu. 

4.  Zákazník se zavazuje, že v době účinnosti Dohody nebude ve smluvním vztahu s jiným dodavatelem elektřiny, na základě kterého se uskutečňuje 
dodávka elektřiny do odběrného místa Zákazníka. Pokud Zákazník v průběhu Doby tento závazek poruší, má Obchodník právo požadovat po 
Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši násobku 110 Kč a počtu kalendářních měsíců (i započatých) ode dne porušení tohoto závazku do konce Doby. 

5.  Cena elektřiny se během Doby řídí Ceníkem produktu Elektřina - na 2 roky na míru, který je platný ke dni __________________. Cena elektřiny  
a podmínky užití produktu se po uplynutí Doby budou řídit Ceníkem produktu Elektřina pro smlouvy uzavřené na dobu neurčitou platným ke dni 
následujícímu po uplynutí Doby, který bude uveřejněn na www.cez.cz/ceniky.

6.  Ke změně produktu na produkt Elektřina - na 2 roky na míru dojde po doručení této podepsané Dohody do dispozice Obchodníka k datu 
uvedenému v článku 1, s výjimkou případu, kdy u odběrného místa v mezidobí dojde k vyúčtování. V takovém případě dojde ke změně na produkt  
Elektřina - na 2 roky na míru již k prvnímu dni nového fakturačního období.

 
 
 
ZA OBCHODNÍKA | ČEZ Prodej a.s. ZA ZÁKAZNÍKA

  DATUM A MÍSTO       ________________________________________

  JMÉNO, PŘÍJMENÍ    _________________________________________
  (platný zákonný zástupce)

  PODPIS, (RAZÍTKO)    ________________________________________
_

OBCHODNÍK

ČEZ Prodej, a.s. Duhová 1/425, 140 53 Praha 4 | IČO: 27232433 | DIČ: CZ27232433 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 22581 | číslo licence na obchod s elektřinou: 141734603 | číslo registrace u OTE: 714 | bankovní spojení:  
Komerční banka, a.s., č. účtu/kód banky: 7770227/0100 | www.cez.cz | www.cez.cz/napistenam | Zákaznická linka 800 810 820

 

KAMPAŇ 

 
IDZ  

 

CERTIFIKACE OZ 

Tomáš Kadlec 
na základě plné moci

CRPT

0061

0011968418

Obec Vikýřovice

00635898

Petrovská 168

788 13 Vikýřovice

Václav Mazánek

podatelna@vikyrovice.cz 607244027

Petrovská 168

788 13 Vikýřovice

859182400501702910

31. 5. 2021  Vikýřovice

Václav Mazánek

1. 1. 2022

31. 5. 2021



SKUPINA ČEZ Zákaznická linka 800 810 820  www.cez.cz

DOHODA O ZMĚNĚ SMLOUVY  
 o sdružených službách dodávky elektřiny/dodávce elektřiny ze sítí NN 

(Dále jen „Dohoda“)

ZÁKAZNÍK ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO  ___________________________

JMÉNO, PŘÍJMENÍ/OBCHODNÍ FIRMA   ___________________________________________________________________________________

DATUM NAROZENÍ  _________________________   RODNÉ ČÍSLO  ________________________  IČO  _______________________________

ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI / MÍSTA PODNIKÁNÍ

ULICE  ______________________________________________________________________   Č. P. / Č. O.  __________________________

PSČ ________________   OBEC  _______________________________________________  MÍSTNÍ ČÁST   _______________________

ZASTOUPENÝ  ____________ __________________________________________________________________________________________ 
(vyplňuje se platný zástupce oprávněný jednat za společnost)

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI 
 
E-MAIL  ____________________________________________________  TELEFON  ____________________________________________

ADRESA ODBĚRNÉHO MÍSTA 

ULICE  ______________________________________________________________________   Č. P. / Č. O.  __________________________

PSČ ________________   OBEC  _______________________________________________  MÍSTNÍ ČÁST   _______________________

EAN ODBĚRNÉHO MÍSTA  ____________ __________________________________________

PŘEDMĚT DOHODY 
Obchodník a Zákazník uzavírají tuto Dohodu, kterou upravují smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN / dodávce elektřiny (dále jen 
„Smlouva“). Dohodou nezměněná ustanovení Smlouvy se nemění. Obchodník sjednává se Zákazníkem užití produktu Elektřina - na 2 roky na míru takto:

1.  Smlouva je uzavřena na základní období 24 měsíců od  __________________ [dále jen „Doba”] s produktem Elektřina - na 2 roky na míru, po jehož 
uplynutí se automaticky mění na Smlouvu na dobu neurčitou s produktem Elektřina, pokud jedna ze smluvních stran nedoručí druhé smluvní straně 
nejméně 3 měsíce před uplynutím Doby písemné oznámení, že ve smluvním vztahu nechce pokračovat. 

2.  Pokud v průběhu posledních 3 měsíců Doby dojde ke zvýšení ceny produktu Elektřina se Smlouvou na dobu neurčitou nebo ke změně podmínek 
poskytování tohoto produktu, má Zákazník právo od Dohody za podmínek dle platných právních předpisů písemně odstoupit.

3.  Po dobu platnosti a účinnosti Dohody nelze měnit produkt s výjimkou změny pro období po uplynutí Doby oznámením učiněným nejdříve 4 měsíce 
a nejpozději 14 dnů před uplynutím Doby. Pokud Zákazník splní podmínky nově zvoleného produktu, bude ode dne následujícího po uplynutí Doby 
dodávka pokračovat dle podmínek a cen takto zvoleného produktu. 

4.  Zákazník se zavazuje, že v době účinnosti Dohody nebude ve smluvním vztahu s jiným dodavatelem elektřiny, na základě kterého se uskutečňuje 
dodávka elektřiny do odběrného místa Zákazníka. Pokud Zákazník v průběhu Doby tento závazek poruší, má Obchodník právo požadovat po 
Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši násobku 110 Kč a počtu kalendářních měsíců (i započatých) ode dne porušení tohoto závazku do konce Doby. 

5.  Cena elektřiny se během Doby řídí Ceníkem produktu Elektřina - na 2 roky na míru, který je platný ke dni __________________. Cena elektřiny  
a podmínky užití produktu se po uplynutí Doby budou řídit Ceníkem produktu Elektřina pro smlouvy uzavřené na dobu neurčitou platným ke dni 
následujícímu po uplynutí Doby, který bude uveřejněn na www.cez.cz/ceniky.

6.  Ke změně produktu na produkt Elektřina - na 2 roky na míru dojde po doručení této podepsané Dohody do dispozice Obchodníka k datu 
uvedenému v článku 1, s výjimkou případu, kdy u odběrného místa v mezidobí dojde k vyúčtování. V takovém případě dojde ke změně na produkt  
Elektřina - na 2 roky na míru již k prvnímu dni nového fakturačního období.

 
 
 
ZA OBCHODNÍKA | ČEZ Prodej a.s. ZA ZÁKAZNÍKA

  DATUM A MÍSTO       ________________________________________

  JMÉNO, PŘÍJMENÍ    _________________________________________
  (platný zákonný zástupce)

  PODPIS, (RAZÍTKO)    ________________________________________
_

OBCHODNÍK

ČEZ Prodej, a.s. Duhová 1/425, 140 53 Praha 4 | IČO: 27232433 | DIČ: CZ27232433 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 22581 | číslo licence na obchod s elektřinou: 141734603 | číslo registrace u OTE: 714 | bankovní spojení:  
Komerční banka, a.s., č. účtu/kód banky: 7770227/0100 | www.cez.cz | www.cez.cz/napistenam | Zákaznická linka 800 810 820

 

KAMPAŇ 

 
IDZ  

 

CERTIFIKACE OZ 

Tomáš Kadlec 
na základě plné moci

CRPT

0061

0011968418

Obec Vikýřovice

00635898

Petrovská 168

788 13 Vikýřovice

Václav Mazánek

podatelna@vikyrovice.cz 607244027

Petrovská 168

788 13 Vikýřovice

859182400501718539

31. 5. 2021  Vikýřovice

Václav Mazánek

1. 1. 2022

31. 5. 2021



SKUPINA ČEZ Zákaznická linka 800 810 820  www.cez.cz

DOHODA O ZMĚNĚ SMLOUVY  
 o sdružených službách dodávky elektřiny/dodávce elektřiny ze sítí NN 

(Dále jen „Dohoda“)

ZÁKAZNÍK ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO  ___________________________

JMÉNO, PŘÍJMENÍ/OBCHODNÍ FIRMA   ___________________________________________________________________________________

DATUM NAROZENÍ  _________________________   RODNÉ ČÍSLO  ________________________  IČO  _______________________________

ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI / MÍSTA PODNIKÁNÍ

ULICE  ______________________________________________________________________   Č. P. / Č. O.  __________________________

PSČ ________________   OBEC  _______________________________________________  MÍSTNÍ ČÁST   _______________________

ZASTOUPENÝ  ____________ __________________________________________________________________________________________ 
(vyplňuje se platný zástupce oprávněný jednat za společnost)

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI 
 
E-MAIL  ____________________________________________________  TELEFON  ____________________________________________

ADRESA ODBĚRNÉHO MÍSTA 

ULICE  ______________________________________________________________________   Č. P. / Č. O.  __________________________

PSČ ________________   OBEC  _______________________________________________  MÍSTNÍ ČÁST   _______________________

EAN ODBĚRNÉHO MÍSTA  ____________ __________________________________________

PŘEDMĚT DOHODY 
Obchodník a Zákazník uzavírají tuto Dohodu, kterou upravují smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN / dodávce elektřiny (dále jen 
„Smlouva“). Dohodou nezměněná ustanovení Smlouvy se nemění. Obchodník sjednává se Zákazníkem užití produktu Elektřina - na 2 roky na míru takto:

1.  Smlouva je uzavřena na základní období 24 měsíců od  __________________ [dále jen „Doba”] s produktem Elektřina - na 2 roky na míru, po jehož 
uplynutí se automaticky mění na Smlouvu na dobu neurčitou s produktem Elektřina, pokud jedna ze smluvních stran nedoručí druhé smluvní straně 
nejméně 3 měsíce před uplynutím Doby písemné oznámení, že ve smluvním vztahu nechce pokračovat. 

2.  Pokud v průběhu posledních 3 měsíců Doby dojde ke zvýšení ceny produktu Elektřina se Smlouvou na dobu neurčitou nebo ke změně podmínek 
poskytování tohoto produktu, má Zákazník právo od Dohody za podmínek dle platných právních předpisů písemně odstoupit.

3.  Po dobu platnosti a účinnosti Dohody nelze měnit produkt s výjimkou změny pro období po uplynutí Doby oznámením učiněným nejdříve 4 měsíce 
a nejpozději 14 dnů před uplynutím Doby. Pokud Zákazník splní podmínky nově zvoleného produktu, bude ode dne následujícího po uplynutí Doby 
dodávka pokračovat dle podmínek a cen takto zvoleného produktu. 

4.  Zákazník se zavazuje, že v době účinnosti Dohody nebude ve smluvním vztahu s jiným dodavatelem elektřiny, na základě kterého se uskutečňuje 
dodávka elektřiny do odběrného místa Zákazníka. Pokud Zákazník v průběhu Doby tento závazek poruší, má Obchodník právo požadovat po 
Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši násobku 110 Kč a počtu kalendářních měsíců (i započatých) ode dne porušení tohoto závazku do konce Doby. 

5.  Cena elektřiny se během Doby řídí Ceníkem produktu Elektřina - na 2 roky na míru, který je platný ke dni __________________. Cena elektřiny  
a podmínky užití produktu se po uplynutí Doby budou řídit Ceníkem produktu Elektřina pro smlouvy uzavřené na dobu neurčitou platným ke dni 
následujícímu po uplynutí Doby, který bude uveřejněn na www.cez.cz/ceniky.

6.  Ke změně produktu na produkt Elektřina - na 2 roky na míru dojde po doručení této podepsané Dohody do dispozice Obchodníka k datu 
uvedenému v článku 1, s výjimkou případu, kdy u odběrného místa v mezidobí dojde k vyúčtování. V takovém případě dojde ke změně na produkt  
Elektřina - na 2 roky na míru již k prvnímu dni nového fakturačního období.

 
 
 
ZA OBCHODNÍKA | ČEZ Prodej a.s. ZA ZÁKAZNÍKA

  DATUM A MÍSTO       ________________________________________

  JMÉNO, PŘÍJMENÍ    _________________________________________
  (platný zákonný zástupce)

  PODPIS, (RAZÍTKO)    ________________________________________
_

OBCHODNÍK

ČEZ Prodej, a.s. Duhová 1/425, 140 53 Praha 4 | IČO: 27232433 | DIČ: CZ27232433 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 22581 | číslo licence na obchod s elektřinou: 141734603 | číslo registrace u OTE: 714 | bankovní spojení:  
Komerční banka, a.s., č. účtu/kód banky: 7770227/0100 | www.cez.cz | www.cez.cz/napistenam | Zákaznická linka 800 810 820

 

KAMPAŇ 

 
IDZ  

 

CERTIFIKACE OZ 

Tomáš Kadlec 
na základě plné moci

CRPT

0061

0011968418

Obec Vikýřovice

00635898

Petrovská 168

788 13 Vikýřovice

Václav Mazánek

podatelna@vikyrovice.cz 607244027

Petrovská 31

788 13 Vikýřovice

859182400501718546

31. 5. 2021  Vikýřovice

Václav Mazánek

1. 1. 2022

31. 5. 2021



SKUPINA ČEZ Zákaznická linka 800 810 820  www.cez.cz

DOHODA O ZMĚNĚ SMLOUVY  
 o sdružených službách dodávky elektřiny/dodávce elektřiny ze sítí NN 

(Dále jen „Dohoda“)

ZÁKAZNÍK ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO  ___________________________

JMÉNO, PŘÍJMENÍ/OBCHODNÍ FIRMA   ___________________________________________________________________________________

DATUM NAROZENÍ  _________________________   RODNÉ ČÍSLO  ________________________  IČO  _______________________________

ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI / MÍSTA PODNIKÁNÍ

ULICE  ______________________________________________________________________   Č. P. / Č. O.  __________________________

PSČ ________________   OBEC  _______________________________________________  MÍSTNÍ ČÁST   _______________________

ZASTOUPENÝ  ____________ __________________________________________________________________________________________ 
(vyplňuje se platný zástupce oprávněný jednat za společnost)

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI 
 
E-MAIL  ____________________________________________________  TELEFON  ____________________________________________

ADRESA ODBĚRNÉHO MÍSTA 

ULICE  ______________________________________________________________________   Č. P. / Č. O.  __________________________

PSČ ________________   OBEC  _______________________________________________  MÍSTNÍ ČÁST   _______________________

EAN ODBĚRNÉHO MÍSTA  ____________ __________________________________________

PŘEDMĚT DOHODY 
Obchodník a Zákazník uzavírají tuto Dohodu, kterou upravují smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN / dodávce elektřiny (dále jen 
„Smlouva“). Dohodou nezměněná ustanovení Smlouvy se nemění. Obchodník sjednává se Zákazníkem užití produktu Elektřina - na 2 roky na míru takto:

1.  Smlouva je uzavřena na základní období 24 měsíců od  __________________ [dále jen „Doba”] s produktem Elektřina - na 2 roky na míru, po jehož 
uplynutí se automaticky mění na Smlouvu na dobu neurčitou s produktem Elektřina, pokud jedna ze smluvních stran nedoručí druhé smluvní straně 
nejméně 3 měsíce před uplynutím Doby písemné oznámení, že ve smluvním vztahu nechce pokračovat. 

2.  Pokud v průběhu posledních 3 měsíců Doby dojde ke zvýšení ceny produktu Elektřina se Smlouvou na dobu neurčitou nebo ke změně podmínek 
poskytování tohoto produktu, má Zákazník právo od Dohody za podmínek dle platných právních předpisů písemně odstoupit.

3.  Po dobu platnosti a účinnosti Dohody nelze měnit produkt s výjimkou změny pro období po uplynutí Doby oznámením učiněným nejdříve 4 měsíce 
a nejpozději 14 dnů před uplynutím Doby. Pokud Zákazník splní podmínky nově zvoleného produktu, bude ode dne následujícího po uplynutí Doby 
dodávka pokračovat dle podmínek a cen takto zvoleného produktu. 

4.  Zákazník se zavazuje, že v době účinnosti Dohody nebude ve smluvním vztahu s jiným dodavatelem elektřiny, na základě kterého se uskutečňuje 
dodávka elektřiny do odběrného místa Zákazníka. Pokud Zákazník v průběhu Doby tento závazek poruší, má Obchodník právo požadovat po 
Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši násobku 110 Kč a počtu kalendářních měsíců (i započatých) ode dne porušení tohoto závazku do konce Doby. 

5.  Cena elektřiny se během Doby řídí Ceníkem produktu Elektřina - na 2 roky na míru, který je platný ke dni __________________. Cena elektřiny  
a podmínky užití produktu se po uplynutí Doby budou řídit Ceníkem produktu Elektřina pro smlouvy uzavřené na dobu neurčitou platným ke dni 
následujícímu po uplynutí Doby, který bude uveřejněn na www.cez.cz/ceniky.

6.  Ke změně produktu na produkt Elektřina - na 2 roky na míru dojde po doručení této podepsané Dohody do dispozice Obchodníka k datu 
uvedenému v článku 1, s výjimkou případu, kdy u odběrného místa v mezidobí dojde k vyúčtování. V takovém případě dojde ke změně na produkt  
Elektřina - na 2 roky na míru již k prvnímu dni nového fakturačního období.

 
 
 
ZA OBCHODNÍKA | ČEZ Prodej a.s. ZA ZÁKAZNÍKA

  DATUM A MÍSTO       ________________________________________

  JMÉNO, PŘÍJMENÍ    _________________________________________
  (platný zákonný zástupce)

  PODPIS, (RAZÍTKO)    ________________________________________
_

OBCHODNÍK

ČEZ Prodej, a.s. Duhová 1/425, 140 53 Praha 4 | IČO: 27232433 | DIČ: CZ27232433 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 22581 | číslo licence na obchod s elektřinou: 141734603 | číslo registrace u OTE: 714 | bankovní spojení:  
Komerční banka, a.s., č. účtu/kód banky: 7770227/0100 | www.cez.cz | www.cez.cz/napistenam | Zákaznická linka 800 810 820

 

KAMPAŇ 

 
IDZ  

 

CERTIFIKACE OZ 

Tomáš Kadlec 
na základě plné moci

CRPT

0061

0011968418

Obec Vikýřovice

00635898

Petrovská 168

788 13 Vikýřovice

Václav Mazánek

podatelna@vikyrovice.cz 607244027

Šumperská 397

788 13 Vikýřovice

859182400501718553

31. 5. 2021  Vikýřovice

Václav Mazánek

1. 1. 2022

31. 5. 2021



SKUPINA ČEZ Zákaznická linka 800 810 820  www.cez.cz

DOHODA O ZMĚNĚ SMLOUVY  
 o sdružených službách dodávky elektřiny/dodávce elektřiny ze sítí NN 

(Dále jen „Dohoda“)

ZÁKAZNÍK ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO  ___________________________

JMÉNO, PŘÍJMENÍ/OBCHODNÍ FIRMA   ___________________________________________________________________________________

DATUM NAROZENÍ  _________________________   RODNÉ ČÍSLO  ________________________  IČO  _______________________________

ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI / MÍSTA PODNIKÁNÍ

ULICE  ______________________________________________________________________   Č. P. / Č. O.  __________________________

PSČ ________________   OBEC  _______________________________________________  MÍSTNÍ ČÁST   _______________________

ZASTOUPENÝ  ____________ __________________________________________________________________________________________ 
(vyplňuje se platný zástupce oprávněný jednat za společnost)

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI 
 
E-MAIL  ____________________________________________________  TELEFON  ____________________________________________

ADRESA ODBĚRNÉHO MÍSTA 

ULICE  ______________________________________________________________________   Č. P. / Č. O.  __________________________

PSČ ________________   OBEC  _______________________________________________  MÍSTNÍ ČÁST   _______________________

EAN ODBĚRNÉHO MÍSTA  ____________ __________________________________________

PŘEDMĚT DOHODY 
Obchodník a Zákazník uzavírají tuto Dohodu, kterou upravují smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN / dodávce elektřiny (dále jen 
„Smlouva“). Dohodou nezměněná ustanovení Smlouvy se nemění. Obchodník sjednává se Zákazníkem užití produktu Elektřina - na 2 roky na míru takto:

1.  Smlouva je uzavřena na základní období 24 měsíců od  __________________ [dále jen „Doba”] s produktem Elektřina - na 2 roky na míru, po jehož 
uplynutí se automaticky mění na Smlouvu na dobu neurčitou s produktem Elektřina, pokud jedna ze smluvních stran nedoručí druhé smluvní straně 
nejméně 3 měsíce před uplynutím Doby písemné oznámení, že ve smluvním vztahu nechce pokračovat. 

2.  Pokud v průběhu posledních 3 měsíců Doby dojde ke zvýšení ceny produktu Elektřina se Smlouvou na dobu neurčitou nebo ke změně podmínek 
poskytování tohoto produktu, má Zákazník právo od Dohody za podmínek dle platných právních předpisů písemně odstoupit.

3.  Po dobu platnosti a účinnosti Dohody nelze měnit produkt s výjimkou změny pro období po uplynutí Doby oznámením učiněným nejdříve 4 měsíce 
a nejpozději 14 dnů před uplynutím Doby. Pokud Zákazník splní podmínky nově zvoleného produktu, bude ode dne následujícího po uplynutí Doby 
dodávka pokračovat dle podmínek a cen takto zvoleného produktu. 

4.  Zákazník se zavazuje, že v době účinnosti Dohody nebude ve smluvním vztahu s jiným dodavatelem elektřiny, na základě kterého se uskutečňuje 
dodávka elektřiny do odběrného místa Zákazníka. Pokud Zákazník v průběhu Doby tento závazek poruší, má Obchodník právo požadovat po 
Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši násobku 110 Kč a počtu kalendářních měsíců (i započatých) ode dne porušení tohoto závazku do konce Doby. 

5.  Cena elektřiny se během Doby řídí Ceníkem produktu Elektřina - na 2 roky na míru, který je platný ke dni __________________. Cena elektřiny  
a podmínky užití produktu se po uplynutí Doby budou řídit Ceníkem produktu Elektřina pro smlouvy uzavřené na dobu neurčitou platným ke dni 
následujícímu po uplynutí Doby, který bude uveřejněn na www.cez.cz/ceniky.

6.  Ke změně produktu na produkt Elektřina - na 2 roky na míru dojde po doručení této podepsané Dohody do dispozice Obchodníka k datu 
uvedenému v článku 1, s výjimkou případu, kdy u odběrného místa v mezidobí dojde k vyúčtování. V takovém případě dojde ke změně na produkt  
Elektřina - na 2 roky na míru již k prvnímu dni nového fakturačního období.

 
 
 
ZA OBCHODNÍKA | ČEZ Prodej a.s. ZA ZÁKAZNÍKA

  DATUM A MÍSTO       ________________________________________

  JMÉNO, PŘÍJMENÍ    _________________________________________
  (platný zákonný zástupce)

  PODPIS, (RAZÍTKO)    ________________________________________
_

OBCHODNÍK

ČEZ Prodej, a.s. Duhová 1/425, 140 53 Praha 4 | IČO: 27232433 | DIČ: CZ27232433 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 22581 | číslo licence na obchod s elektřinou: 141734603 | číslo registrace u OTE: 714 | bankovní spojení:  
Komerční banka, a.s., č. účtu/kód banky: 7770227/0100 | www.cez.cz | www.cez.cz/napistenam | Zákaznická linka 800 810 820

 

KAMPAŇ 

 
IDZ  

 

CERTIFIKACE OZ 

Tomáš Kadlec 
na základě plné moci

CRPT

0061

0011968418

Obec Vikýřovice

00635898

Petrovská 168

788 13 Vikýřovice

Václav Mazánek

podatelna@vikyrovice.cz 607244027

Sportovní 273

788 13 Vikýřovice

859182400501718805

31. 5. 2021  Vikýřovice

Václav Mazánek

1. 1. 2022

31. 5. 2021



SKUPINA ČEZ Zákaznická linka 800 810 820  www.cez.cz

DOHODA O ZMĚNĚ SMLOUVY  
 o sdružených službách dodávky elektřiny/dodávce elektřiny ze sítí NN 

(Dále jen „Dohoda“)

ZÁKAZNÍK ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO  ___________________________

JMÉNO, PŘÍJMENÍ/OBCHODNÍ FIRMA   ___________________________________________________________________________________

DATUM NAROZENÍ  _________________________   RODNÉ ČÍSLO  ________________________  IČO  _______________________________

ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI / MÍSTA PODNIKÁNÍ

ULICE  ______________________________________________________________________   Č. P. / Č. O.  __________________________

PSČ ________________   OBEC  _______________________________________________  MÍSTNÍ ČÁST   _______________________

ZASTOUPENÝ  ____________ __________________________________________________________________________________________ 
(vyplňuje se platný zástupce oprávněný jednat za společnost)

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI 
 
E-MAIL  ____________________________________________________  TELEFON  ____________________________________________

ADRESA ODBĚRNÉHO MÍSTA 

ULICE  ______________________________________________________________________   Č. P. / Č. O.  __________________________

PSČ ________________   OBEC  _______________________________________________  MÍSTNÍ ČÁST   _______________________

EAN ODBĚRNÉHO MÍSTA  ____________ __________________________________________

PŘEDMĚT DOHODY 
Obchodník a Zákazník uzavírají tuto Dohodu, kterou upravují smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN / dodávce elektřiny (dále jen 
„Smlouva“). Dohodou nezměněná ustanovení Smlouvy se nemění. Obchodník sjednává se Zákazníkem užití produktu Elektřina - na 2 roky na míru takto:

1.  Smlouva je uzavřena na základní období 24 měsíců od  __________________ [dále jen „Doba”] s produktem Elektřina - na 2 roky na míru, po jehož 
uplynutí se automaticky mění na Smlouvu na dobu neurčitou s produktem Elektřina, pokud jedna ze smluvních stran nedoručí druhé smluvní straně 
nejméně 3 měsíce před uplynutím Doby písemné oznámení, že ve smluvním vztahu nechce pokračovat. 

2.  Pokud v průběhu posledních 3 měsíců Doby dojde ke zvýšení ceny produktu Elektřina se Smlouvou na dobu neurčitou nebo ke změně podmínek 
poskytování tohoto produktu, má Zákazník právo od Dohody za podmínek dle platných právních předpisů písemně odstoupit.

3.  Po dobu platnosti a účinnosti Dohody nelze měnit produkt s výjimkou změny pro období po uplynutí Doby oznámením učiněným nejdříve 4 měsíce 
a nejpozději 14 dnů před uplynutím Doby. Pokud Zákazník splní podmínky nově zvoleného produktu, bude ode dne následujícího po uplynutí Doby 
dodávka pokračovat dle podmínek a cen takto zvoleného produktu. 

4.  Zákazník se zavazuje, že v době účinnosti Dohody nebude ve smluvním vztahu s jiným dodavatelem elektřiny, na základě kterého se uskutečňuje 
dodávka elektřiny do odběrného místa Zákazníka. Pokud Zákazník v průběhu Doby tento závazek poruší, má Obchodník právo požadovat po 
Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši násobku 110 Kč a počtu kalendářních měsíců (i započatých) ode dne porušení tohoto závazku do konce Doby. 

5.  Cena elektřiny se během Doby řídí Ceníkem produktu Elektřina - na 2 roky na míru, který je platný ke dni __________________. Cena elektřiny  
a podmínky užití produktu se po uplynutí Doby budou řídit Ceníkem produktu Elektřina pro smlouvy uzavřené na dobu neurčitou platným ke dni 
následujícímu po uplynutí Doby, který bude uveřejněn na www.cez.cz/ceniky.

6.  Ke změně produktu na produkt Elektřina - na 2 roky na míru dojde po doručení této podepsané Dohody do dispozice Obchodníka k datu 
uvedenému v článku 1, s výjimkou případu, kdy u odběrného místa v mezidobí dojde k vyúčtování. V takovém případě dojde ke změně na produkt  
Elektřina - na 2 roky na míru již k prvnímu dni nového fakturačního období.

 
 
 
ZA OBCHODNÍKA | ČEZ Prodej a.s. ZA ZÁKAZNÍKA

  DATUM A MÍSTO       ________________________________________

  JMÉNO, PŘÍJMENÍ    _________________________________________
  (platný zákonný zástupce)

  PODPIS, (RAZÍTKO)    ________________________________________
_

OBCHODNÍK

ČEZ Prodej, a.s. Duhová 1/425, 140 53 Praha 4 | IČO: 27232433 | DIČ: CZ27232433 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 22581 | číslo licence na obchod s elektřinou: 141734603 | číslo registrace u OTE: 714 | bankovní spojení:  
Komerční banka, a.s., č. účtu/kód banky: 7770227/0100 | www.cez.cz | www.cez.cz/napistenam | Zákaznická linka 800 810 820

 

KAMPAŇ 

 
IDZ  

 

CERTIFIKACE OZ 

Tomáš Kadlec 
na základě plné moci

CRPT

0061

0011968418

Obec Vikýřovice

00635898

Petrovská 168

788 13 Vikýřovice

Václav Mazánek

podatelna@vikyrovice.cz 607244027

Sokolská 385

788 13 Vikýřovice

859182400501718959

31. 5. 2021  Vikýřovice

Václav Mazánek

1. 1. 2022

31. 5. 2021



SKUPINA ČEZ Zákaznická linka 800 810 820  www.cez.cz

DOHODA O ZMĚNĚ SMLOUVY  
 o sdružených službách dodávky elektřiny/dodávce elektřiny ze sítí NN 

(Dále jen „Dohoda“)

ZÁKAZNÍK ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO  ___________________________

JMÉNO, PŘÍJMENÍ/OBCHODNÍ FIRMA   ___________________________________________________________________________________

DATUM NAROZENÍ  _________________________   RODNÉ ČÍSLO  ________________________  IČO  _______________________________

ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI / MÍSTA PODNIKÁNÍ

ULICE  ______________________________________________________________________   Č. P. / Č. O.  __________________________

PSČ ________________   OBEC  _______________________________________________  MÍSTNÍ ČÁST   _______________________

ZASTOUPENÝ  ____________ __________________________________________________________________________________________ 
(vyplňuje se platný zástupce oprávněný jednat za společnost)

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI 
 
E-MAIL  ____________________________________________________  TELEFON  ____________________________________________

ADRESA ODBĚRNÉHO MÍSTA 

ULICE  ______________________________________________________________________   Č. P. / Č. O.  __________________________

PSČ ________________   OBEC  _______________________________________________  MÍSTNÍ ČÁST   _______________________

EAN ODBĚRNÉHO MÍSTA  ____________ __________________________________________

PŘEDMĚT DOHODY 
Obchodník a Zákazník uzavírají tuto Dohodu, kterou upravují smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN / dodávce elektřiny (dále jen 
„Smlouva“). Dohodou nezměněná ustanovení Smlouvy se nemění. Obchodník sjednává se Zákazníkem užití produktu Elektřina - na 2 roky na míru takto:

1.  Smlouva je uzavřena na základní období 24 měsíců od  __________________ [dále jen „Doba”] s produktem Elektřina - na 2 roky na míru, po jehož 
uplynutí se automaticky mění na Smlouvu na dobu neurčitou s produktem Elektřina, pokud jedna ze smluvních stran nedoručí druhé smluvní straně 
nejméně 3 měsíce před uplynutím Doby písemné oznámení, že ve smluvním vztahu nechce pokračovat. 

2.  Pokud v průběhu posledních 3 měsíců Doby dojde ke zvýšení ceny produktu Elektřina se Smlouvou na dobu neurčitou nebo ke změně podmínek 
poskytování tohoto produktu, má Zákazník právo od Dohody za podmínek dle platných právních předpisů písemně odstoupit.

3.  Po dobu platnosti a účinnosti Dohody nelze měnit produkt s výjimkou změny pro období po uplynutí Doby oznámením učiněným nejdříve 4 měsíce 
a nejpozději 14 dnů před uplynutím Doby. Pokud Zákazník splní podmínky nově zvoleného produktu, bude ode dne následujícího po uplynutí Doby 
dodávka pokračovat dle podmínek a cen takto zvoleného produktu. 

4.  Zákazník se zavazuje, že v době účinnosti Dohody nebude ve smluvním vztahu s jiným dodavatelem elektřiny, na základě kterého se uskutečňuje 
dodávka elektřiny do odběrného místa Zákazníka. Pokud Zákazník v průběhu Doby tento závazek poruší, má Obchodník právo požadovat po 
Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši násobku 110 Kč a počtu kalendářních měsíců (i započatých) ode dne porušení tohoto závazku do konce Doby. 

5.  Cena elektřiny se během Doby řídí Ceníkem produktu Elektřina - na 2 roky na míru, který je platný ke dni __________________. Cena elektřiny  
a podmínky užití produktu se po uplynutí Doby budou řídit Ceníkem produktu Elektřina pro smlouvy uzavřené na dobu neurčitou platným ke dni 
následujícímu po uplynutí Doby, který bude uveřejněn na www.cez.cz/ceniky.

6.  Ke změně produktu na produkt Elektřina - na 2 roky na míru dojde po doručení této podepsané Dohody do dispozice Obchodníka k datu 
uvedenému v článku 1, s výjimkou případu, kdy u odběrného místa v mezidobí dojde k vyúčtování. V takovém případě dojde ke změně na produkt  
Elektřina - na 2 roky na míru již k prvnímu dni nového fakturačního období.

 
 
 
ZA OBCHODNÍKA | ČEZ Prodej a.s. ZA ZÁKAZNÍKA

  DATUM A MÍSTO       ________________________________________

  JMÉNO, PŘÍJMENÍ    _________________________________________
  (platný zákonný zástupce)

  PODPIS, (RAZÍTKO)    ________________________________________
_

OBCHODNÍK

ČEZ Prodej, a.s. Duhová 1/425, 140 53 Praha 4 | IČO: 27232433 | DIČ: CZ27232433 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 22581 | číslo licence na obchod s elektřinou: 141734603 | číslo registrace u OTE: 714 | bankovní spojení:  
Komerční banka, a.s., č. účtu/kód banky: 7770227/0100 | www.cez.cz | www.cez.cz/napistenam | Zákaznická linka 800 810 820

 

KAMPAŇ 

 
IDZ  

 

CERTIFIKACE OZ 

Tomáš Kadlec 
na základě plné moci

CRPT

0061

0011968418

Obec Vikýřovice

00635898

Petrovská 168

788 13 Vikýřovice

Václav Mazánek

podatelna@vikyrovice.cz 607244027

Okružní 519

788 13 Vikýřovice

859182400501718966

31. 5. 2021  Vikýřovice

Václav Mazánek

1. 1. 2022

31. 5. 2021



SKUPINA ČEZ Zákaznická linka 800 810 820  www.cez.cz

DOHODA O ZMĚNĚ SMLOUVY  
 o sdružených službách dodávky elektřiny/dodávce elektřiny ze sítí NN 

(Dále jen „Dohoda“)

ZÁKAZNÍK ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO  ___________________________

JMÉNO, PŘÍJMENÍ/OBCHODNÍ FIRMA   ___________________________________________________________________________________

DATUM NAROZENÍ  _________________________   RODNÉ ČÍSLO  ________________________  IČO  _______________________________

ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI / MÍSTA PODNIKÁNÍ

ULICE  ______________________________________________________________________   Č. P. / Č. O.  __________________________

PSČ ________________   OBEC  _______________________________________________  MÍSTNÍ ČÁST   _______________________

ZASTOUPENÝ  ____________ __________________________________________________________________________________________ 
(vyplňuje se platný zástupce oprávněný jednat za společnost)

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI 
 
E-MAIL  ____________________________________________________  TELEFON  ____________________________________________

ADRESA ODBĚRNÉHO MÍSTA 

ULICE  ______________________________________________________________________   Č. P. / Č. O.  __________________________

PSČ ________________   OBEC  _______________________________________________  MÍSTNÍ ČÁST   _______________________

EAN ODBĚRNÉHO MÍSTA  ____________ __________________________________________

PŘEDMĚT DOHODY 
Obchodník a Zákazník uzavírají tuto Dohodu, kterou upravují smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN / dodávce elektřiny (dále jen 
„Smlouva“). Dohodou nezměněná ustanovení Smlouvy se nemění. Obchodník sjednává se Zákazníkem užití produktu Elektřina - na 2 roky na míru takto:

1.  Smlouva je uzavřena na základní období 24 měsíců od  __________________ [dále jen „Doba”] s produktem Elektřina - na 2 roky na míru, po jehož 
uplynutí se automaticky mění na Smlouvu na dobu neurčitou s produktem Elektřina, pokud jedna ze smluvních stran nedoručí druhé smluvní straně 
nejméně 3 měsíce před uplynutím Doby písemné oznámení, že ve smluvním vztahu nechce pokračovat. 

2.  Pokud v průběhu posledních 3 měsíců Doby dojde ke zvýšení ceny produktu Elektřina se Smlouvou na dobu neurčitou nebo ke změně podmínek 
poskytování tohoto produktu, má Zákazník právo od Dohody za podmínek dle platných právních předpisů písemně odstoupit.

3.  Po dobu platnosti a účinnosti Dohody nelze měnit produkt s výjimkou změny pro období po uplynutí Doby oznámením učiněným nejdříve 4 měsíce 
a nejpozději 14 dnů před uplynutím Doby. Pokud Zákazník splní podmínky nově zvoleného produktu, bude ode dne následujícího po uplynutí Doby 
dodávka pokračovat dle podmínek a cen takto zvoleného produktu. 

4.  Zákazník se zavazuje, že v době účinnosti Dohody nebude ve smluvním vztahu s jiným dodavatelem elektřiny, na základě kterého se uskutečňuje 
dodávka elektřiny do odběrného místa Zákazníka. Pokud Zákazník v průběhu Doby tento závazek poruší, má Obchodník právo požadovat po 
Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši násobku 110 Kč a počtu kalendářních měsíců (i započatých) ode dne porušení tohoto závazku do konce Doby. 

5.  Cena elektřiny se během Doby řídí Ceníkem produktu Elektřina - na 2 roky na míru, který je platný ke dni __________________. Cena elektřiny  
a podmínky užití produktu se po uplynutí Doby budou řídit Ceníkem produktu Elektřina pro smlouvy uzavřené na dobu neurčitou platným ke dni 
následujícímu po uplynutí Doby, který bude uveřejněn na www.cez.cz/ceniky.

6.  Ke změně produktu na produkt Elektřina - na 2 roky na míru dojde po doručení této podepsané Dohody do dispozice Obchodníka k datu 
uvedenému v článku 1, s výjimkou případu, kdy u odběrného místa v mezidobí dojde k vyúčtování. V takovém případě dojde ke změně na produkt  
Elektřina - na 2 roky na míru již k prvnímu dni nového fakturačního období.

 
 
 
ZA OBCHODNÍKA | ČEZ Prodej a.s. ZA ZÁKAZNÍKA

  DATUM A MÍSTO       ________________________________________

  JMÉNO, PŘÍJMENÍ    _________________________________________
  (platný zákonný zástupce)

  PODPIS, (RAZÍTKO)    ________________________________________
_

OBCHODNÍK

ČEZ Prodej, a.s. Duhová 1/425, 140 53 Praha 4 | IČO: 27232433 | DIČ: CZ27232433 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 22581 | číslo licence na obchod s elektřinou: 141734603 | číslo registrace u OTE: 714 | bankovní spojení:  
Komerční banka, a.s., č. účtu/kód banky: 7770227/0100 | www.cez.cz | www.cez.cz/napistenam | Zákaznická linka 800 810 820

 

KAMPAŇ 

 
IDZ  

 

CERTIFIKACE OZ 

Tomáš Kadlec 
na základě plné moci

CRPT

0061

0011968418

Obec Vikýřovice

00635898

Petrovská 168

788 13 Vikýřovice

Václav Mazánek

podatelna@vikyrovice.cz 607244027

Šumperská 311

788 13 Vikýřovice

859182400501718997

31. 5. 2021  Vikýřovice

Václav Mazánek

1. 1. 2022

31. 5. 2021



SKUPINA ČEZ Zákaznická linka 800 810 820  www.cez.cz

DOHODA O ZMĚNĚ SMLOUVY  
 o sdružených službách dodávky elektřiny/dodávce elektřiny ze sítí NN 

(Dále jen „Dohoda“)

ZÁKAZNÍK ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO  ___________________________

JMÉNO, PŘÍJMENÍ/OBCHODNÍ FIRMA   ___________________________________________________________________________________

DATUM NAROZENÍ  _________________________   RODNÉ ČÍSLO  ________________________  IČO  _______________________________

ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI / MÍSTA PODNIKÁNÍ

ULICE  ______________________________________________________________________   Č. P. / Č. O.  __________________________

PSČ ________________   OBEC  _______________________________________________  MÍSTNÍ ČÁST   _______________________

ZASTOUPENÝ  ____________ __________________________________________________________________________________________ 
(vyplňuje se platný zástupce oprávněný jednat za společnost)

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI 
 
E-MAIL  ____________________________________________________  TELEFON  ____________________________________________

ADRESA ODBĚRNÉHO MÍSTA 

ULICE  ______________________________________________________________________   Č. P. / Č. O.  __________________________

PSČ ________________   OBEC  _______________________________________________  MÍSTNÍ ČÁST   _______________________

EAN ODBĚRNÉHO MÍSTA  ____________ __________________________________________

PŘEDMĚT DOHODY 
Obchodník a Zákazník uzavírají tuto Dohodu, kterou upravují smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN / dodávce elektřiny (dále jen 
„Smlouva“). Dohodou nezměněná ustanovení Smlouvy se nemění. Obchodník sjednává se Zákazníkem užití produktu Elektřina - na 2 roky na míru takto:

1.  Smlouva je uzavřena na základní období 24 měsíců od  __________________ [dále jen „Doba”] s produktem Elektřina - na 2 roky na míru, po jehož 
uplynutí se automaticky mění na Smlouvu na dobu neurčitou s produktem Elektřina, pokud jedna ze smluvních stran nedoručí druhé smluvní straně 
nejméně 3 měsíce před uplynutím Doby písemné oznámení, že ve smluvním vztahu nechce pokračovat. 

2.  Pokud v průběhu posledních 3 měsíců Doby dojde ke zvýšení ceny produktu Elektřina se Smlouvou na dobu neurčitou nebo ke změně podmínek 
poskytování tohoto produktu, má Zákazník právo od Dohody za podmínek dle platných právních předpisů písemně odstoupit.

3.  Po dobu platnosti a účinnosti Dohody nelze měnit produkt s výjimkou změny pro období po uplynutí Doby oznámením učiněným nejdříve 4 měsíce 
a nejpozději 14 dnů před uplynutím Doby. Pokud Zákazník splní podmínky nově zvoleného produktu, bude ode dne následujícího po uplynutí Doby 
dodávka pokračovat dle podmínek a cen takto zvoleného produktu. 

4.  Zákazník se zavazuje, že v době účinnosti Dohody nebude ve smluvním vztahu s jiným dodavatelem elektřiny, na základě kterého se uskutečňuje 
dodávka elektřiny do odběrného místa Zákazníka. Pokud Zákazník v průběhu Doby tento závazek poruší, má Obchodník právo požadovat po 
Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši násobku 110 Kč a počtu kalendářních měsíců (i započatých) ode dne porušení tohoto závazku do konce Doby. 

5.  Cena elektřiny se během Doby řídí Ceníkem produktu Elektřina - na 2 roky na míru, který je platný ke dni __________________. Cena elektřiny  
a podmínky užití produktu se po uplynutí Doby budou řídit Ceníkem produktu Elektřina pro smlouvy uzavřené na dobu neurčitou platným ke dni 
následujícímu po uplynutí Doby, který bude uveřejněn na www.cez.cz/ceniky.

6.  Ke změně produktu na produkt Elektřina - na 2 roky na míru dojde po doručení této podepsané Dohody do dispozice Obchodníka k datu 
uvedenému v článku 1, s výjimkou případu, kdy u odběrného místa v mezidobí dojde k vyúčtování. V takovém případě dojde ke změně na produkt  
Elektřina - na 2 roky na míru již k prvnímu dni nového fakturačního období.

 
 
 
ZA OBCHODNÍKA | ČEZ Prodej a.s. ZA ZÁKAZNÍKA

  DATUM A MÍSTO       ________________________________________

  JMÉNO, PŘÍJMENÍ    _________________________________________
  (platný zákonný zástupce)

  PODPIS, (RAZÍTKO)    ________________________________________
_

OBCHODNÍK

ČEZ Prodej, a.s. Duhová 1/425, 140 53 Praha 4 | IČO: 27232433 | DIČ: CZ27232433 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 22581 | číslo licence na obchod s elektřinou: 141734603 | číslo registrace u OTE: 714 | bankovní spojení:  
Komerční banka, a.s., č. účtu/kód banky: 7770227/0100 | www.cez.cz | www.cez.cz/napistenam | Zákaznická linka 800 810 820

 

KAMPAŇ 

 
IDZ  

 

CERTIFIKACE OZ 

Tomáš Kadlec 
na základě plné moci

CRPT

0061

0011968418

Obec Vikýřovice

00635898

Petrovská 168

788 13 Vikýřovice

Václav Mazánek

podatelna@vikyrovice.cz 607244027

Rapotínská 9014

788 13 Vikýřovice

859182400501719000

31. 5. 2021  Vikýřovice

Václav Mazánek

1. 1. 2022

31. 5. 2021



SKUPINA ČEZ Zákaznická linka 800 810 820  www.cez.cz

DOHODA O ZMĚNĚ SMLOUVY  
 o sdružených službách dodávky elektřiny/dodávce elektřiny ze sítí NN 

(Dále jen „Dohoda“)

ZÁKAZNÍK ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO  ___________________________

JMÉNO, PŘÍJMENÍ/OBCHODNÍ FIRMA   ___________________________________________________________________________________

DATUM NAROZENÍ  _________________________   RODNÉ ČÍSLO  ________________________  IČO  _______________________________

ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI / MÍSTA PODNIKÁNÍ

ULICE  ______________________________________________________________________   Č. P. / Č. O.  __________________________

PSČ ________________   OBEC  _______________________________________________  MÍSTNÍ ČÁST   _______________________

ZASTOUPENÝ  ____________ __________________________________________________________________________________________ 
(vyplňuje se platný zástupce oprávněný jednat za společnost)

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI 
 
E-MAIL  ____________________________________________________  TELEFON  ____________________________________________

ADRESA ODBĚRNÉHO MÍSTA 

ULICE  ______________________________________________________________________   Č. P. / Č. O.  __________________________

PSČ ________________   OBEC  _______________________________________________  MÍSTNÍ ČÁST   _______________________

EAN ODBĚRNÉHO MÍSTA  ____________ __________________________________________

PŘEDMĚT DOHODY 
Obchodník a Zákazník uzavírají tuto Dohodu, kterou upravují smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN / dodávce elektřiny (dále jen 
„Smlouva“). Dohodou nezměněná ustanovení Smlouvy se nemění. Obchodník sjednává se Zákazníkem užití produktu Elektřina - na 2 roky na míru takto:

1.  Smlouva je uzavřena na základní období 24 měsíců od  __________________ [dále jen „Doba”] s produktem Elektřina - na 2 roky na míru, po jehož 
uplynutí se automaticky mění na Smlouvu na dobu neurčitou s produktem Elektřina, pokud jedna ze smluvních stran nedoručí druhé smluvní straně 
nejméně 3 měsíce před uplynutím Doby písemné oznámení, že ve smluvním vztahu nechce pokračovat. 

2.  Pokud v průběhu posledních 3 měsíců Doby dojde ke zvýšení ceny produktu Elektřina se Smlouvou na dobu neurčitou nebo ke změně podmínek 
poskytování tohoto produktu, má Zákazník právo od Dohody za podmínek dle platných právních předpisů písemně odstoupit.

3.  Po dobu platnosti a účinnosti Dohody nelze měnit produkt s výjimkou změny pro období po uplynutí Doby oznámením učiněným nejdříve 4 měsíce 
a nejpozději 14 dnů před uplynutím Doby. Pokud Zákazník splní podmínky nově zvoleného produktu, bude ode dne následujícího po uplynutí Doby 
dodávka pokračovat dle podmínek a cen takto zvoleného produktu. 

4.  Zákazník se zavazuje, že v době účinnosti Dohody nebude ve smluvním vztahu s jiným dodavatelem elektřiny, na základě kterého se uskutečňuje 
dodávka elektřiny do odběrného místa Zákazníka. Pokud Zákazník v průběhu Doby tento závazek poruší, má Obchodník právo požadovat po 
Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši násobku 110 Kč a počtu kalendářních měsíců (i započatých) ode dne porušení tohoto závazku do konce Doby. 

5.  Cena elektřiny se během Doby řídí Ceníkem produktu Elektřina - na 2 roky na míru, který je platný ke dni __________________. Cena elektřiny  
a podmínky užití produktu se po uplynutí Doby budou řídit Ceníkem produktu Elektřina pro smlouvy uzavřené na dobu neurčitou platným ke dni 
následujícímu po uplynutí Doby, který bude uveřejněn na www.cez.cz/ceniky.

6.  Ke změně produktu na produkt Elektřina - na 2 roky na míru dojde po doručení této podepsané Dohody do dispozice Obchodníka k datu 
uvedenému v článku 1, s výjimkou případu, kdy u odběrného místa v mezidobí dojde k vyúčtování. V takovém případě dojde ke změně na produkt  
Elektřina - na 2 roky na míru již k prvnímu dni nového fakturačního období.

 
 
 
ZA OBCHODNÍKA | ČEZ Prodej a.s. ZA ZÁKAZNÍKA

  DATUM A MÍSTO       ________________________________________

  JMÉNO, PŘÍJMENÍ    _________________________________________
  (platný zákonný zástupce)

  PODPIS, (RAZÍTKO)    ________________________________________
_

OBCHODNÍK

ČEZ Prodej, a.s. Duhová 1/425, 140 53 Praha 4 | IČO: 27232433 | DIČ: CZ27232433 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 22581 | číslo licence na obchod s elektřinou: 141734603 | číslo registrace u OTE: 714 | bankovní spojení:  
Komerční banka, a.s., č. účtu/kód banky: 7770227/0100 | www.cez.cz | www.cez.cz/napistenam | Zákaznická linka 800 810 820

 

KAMPAŇ 

 
IDZ  

 

CERTIFIKACE OZ 

Tomáš Kadlec 
na základě plné moci

CRPT

0061

0011968418

Obec Vikýřovice

00635898

Petrovská 168

788 13 Vikýřovice

Václav Mazánek

podatelna@vikyrovice.cz 607244027

Potoční 85

788 13 Vikýřovice

859182400501719024

31. 5. 2021  Vikýřovice

Václav Mazánek

1. 1. 2022

31. 5. 2021



SKUPINA ČEZ Zákaznická linka 800 810 820  www.cez.cz

DOHODA O ZMĚNĚ SMLOUVY  
 o sdružených službách dodávky elektřiny/dodávce elektřiny ze sítí NN 

(Dále jen „Dohoda“)

ZÁKAZNÍK ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO  ___________________________

JMÉNO, PŘÍJMENÍ/OBCHODNÍ FIRMA   ___________________________________________________________________________________

DATUM NAROZENÍ  _________________________   RODNÉ ČÍSLO  ________________________  IČO  _______________________________

ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI / MÍSTA PODNIKÁNÍ

ULICE  ______________________________________________________________________   Č. P. / Č. O.  __________________________

PSČ ________________   OBEC  _______________________________________________  MÍSTNÍ ČÁST   _______________________

ZASTOUPENÝ  ____________ __________________________________________________________________________________________ 
(vyplňuje se platný zástupce oprávněný jednat za společnost)

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI 
 
E-MAIL  ____________________________________________________  TELEFON  ____________________________________________

ADRESA ODBĚRNÉHO MÍSTA 

ULICE  ______________________________________________________________________   Č. P. / Č. O.  __________________________

PSČ ________________   OBEC  _______________________________________________  MÍSTNÍ ČÁST   _______________________

EAN ODBĚRNÉHO MÍSTA  ____________ __________________________________________

PŘEDMĚT DOHODY 
Obchodník a Zákazník uzavírají tuto Dohodu, kterou upravují smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN / dodávce elektřiny (dále jen 
„Smlouva“). Dohodou nezměněná ustanovení Smlouvy se nemění. Obchodník sjednává se Zákazníkem užití produktu Elektřina - na 2 roky na míru takto:

1.  Smlouva je uzavřena na základní období 24 měsíců od  __________________ [dále jen „Doba”] s produktem Elektřina - na 2 roky na míru, po jehož 
uplynutí se automaticky mění na Smlouvu na dobu neurčitou s produktem Elektřina, pokud jedna ze smluvních stran nedoručí druhé smluvní straně 
nejméně 3 měsíce před uplynutím Doby písemné oznámení, že ve smluvním vztahu nechce pokračovat. 

2.  Pokud v průběhu posledních 3 měsíců Doby dojde ke zvýšení ceny produktu Elektřina se Smlouvou na dobu neurčitou nebo ke změně podmínek 
poskytování tohoto produktu, má Zákazník právo od Dohody za podmínek dle platných právních předpisů písemně odstoupit.

3.  Po dobu platnosti a účinnosti Dohody nelze měnit produkt s výjimkou změny pro období po uplynutí Doby oznámením učiněným nejdříve 4 měsíce 
a nejpozději 14 dnů před uplynutím Doby. Pokud Zákazník splní podmínky nově zvoleného produktu, bude ode dne následujícího po uplynutí Doby 
dodávka pokračovat dle podmínek a cen takto zvoleného produktu. 

4.  Zákazník se zavazuje, že v době účinnosti Dohody nebude ve smluvním vztahu s jiným dodavatelem elektřiny, na základě kterého se uskutečňuje 
dodávka elektřiny do odběrného místa Zákazníka. Pokud Zákazník v průběhu Doby tento závazek poruší, má Obchodník právo požadovat po 
Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši násobku 110 Kč a počtu kalendářních měsíců (i započatých) ode dne porušení tohoto závazku do konce Doby. 

5.  Cena elektřiny se během Doby řídí Ceníkem produktu Elektřina - na 2 roky na míru, který je platný ke dni __________________. Cena elektřiny  
a podmínky užití produktu se po uplynutí Doby budou řídit Ceníkem produktu Elektřina pro smlouvy uzavřené na dobu neurčitou platným ke dni 
následujícímu po uplynutí Doby, který bude uveřejněn na www.cez.cz/ceniky.

6.  Ke změně produktu na produkt Elektřina - na 2 roky na míru dojde po doručení této podepsané Dohody do dispozice Obchodníka k datu 
uvedenému v článku 1, s výjimkou případu, kdy u odběrného místa v mezidobí dojde k vyúčtování. V takovém případě dojde ke změně na produkt  
Elektřina - na 2 roky na míru již k prvnímu dni nového fakturačního období.

 
 
 
ZA OBCHODNÍKA | ČEZ Prodej a.s. ZA ZÁKAZNÍKA

  DATUM A MÍSTO       ________________________________________

  JMÉNO, PŘÍJMENÍ    _________________________________________
  (platný zákonný zástupce)

  PODPIS, (RAZÍTKO)    ________________________________________
_

OBCHODNÍK

ČEZ Prodej, a.s. Duhová 1/425, 140 53 Praha 4 | IČO: 27232433 | DIČ: CZ27232433 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 22581 | číslo licence na obchod s elektřinou: 141734603 | číslo registrace u OTE: 714 | bankovní spojení:  
Komerční banka, a.s., č. účtu/kód banky: 7770227/0100 | www.cez.cz | www.cez.cz/napistenam | Zákaznická linka 800 810 820

 

KAMPAŇ 

 
IDZ  

 

CERTIFIKACE OZ 

Tomáš Kadlec 
na základě plné moci

CRPT

0061

0011968418

Obec Vikýřovice

00635898

Petrovská 168

788 13 Vikýřovice

Václav Mazánek

podatelna@vikyrovice.cz 607244027

Zámecká 80

788 13 Vikýřovice

859182400509902398

31. 5. 2021  Vikýřovice

Václav Mazánek

1. 1. 2022

31. 5. 2021



SKUPINA ČEZ Zákaznická linka 800 810 820  www.cez.cz

DOHODA O ZMĚNĚ SMLOUVY  
 o sdružených službách dodávky elektřiny/dodávce elektřiny ze sítí NN 

(Dále jen „Dohoda“)

ZÁKAZNÍK ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO  ___________________________

JMÉNO, PŘÍJMENÍ/OBCHODNÍ FIRMA   ___________________________________________________________________________________

DATUM NAROZENÍ  _________________________   RODNÉ ČÍSLO  ________________________  IČO  _______________________________

ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI / MÍSTA PODNIKÁNÍ

ULICE  ______________________________________________________________________   Č. P. / Č. O.  __________________________

PSČ ________________   OBEC  _______________________________________________  MÍSTNÍ ČÁST   _______________________

ZASTOUPENÝ  ____________ __________________________________________________________________________________________ 
(vyplňuje se platný zástupce oprávněný jednat za společnost)

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI 
 
E-MAIL  ____________________________________________________  TELEFON  ____________________________________________

ADRESA ODBĚRNÉHO MÍSTA 

ULICE  ______________________________________________________________________   Č. P. / Č. O.  __________________________

PSČ ________________   OBEC  _______________________________________________  MÍSTNÍ ČÁST   _______________________

EAN ODBĚRNÉHO MÍSTA  ____________ __________________________________________

PŘEDMĚT DOHODY 
Obchodník a Zákazník uzavírají tuto Dohodu, kterou upravují smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN / dodávce elektřiny (dále jen 
„Smlouva“). Dohodou nezměněná ustanovení Smlouvy se nemění. Obchodník sjednává se Zákazníkem užití produktu Elektřina - na 2 roky na míru takto:

1.  Smlouva je uzavřena na základní období 24 měsíců od  __________________ [dále jen „Doba”] s produktem Elektřina - na 2 roky na míru, po jehož 
uplynutí se automaticky mění na Smlouvu na dobu neurčitou s produktem Elektřina, pokud jedna ze smluvních stran nedoručí druhé smluvní straně 
nejméně 3 měsíce před uplynutím Doby písemné oznámení, že ve smluvním vztahu nechce pokračovat. 

2.  Pokud v průběhu posledních 3 měsíců Doby dojde ke zvýšení ceny produktu Elektřina se Smlouvou na dobu neurčitou nebo ke změně podmínek 
poskytování tohoto produktu, má Zákazník právo od Dohody za podmínek dle platných právních předpisů písemně odstoupit.

3.  Po dobu platnosti a účinnosti Dohody nelze měnit produkt s výjimkou změny pro období po uplynutí Doby oznámením učiněným nejdříve 4 měsíce 
a nejpozději 14 dnů před uplynutím Doby. Pokud Zákazník splní podmínky nově zvoleného produktu, bude ode dne následujícího po uplynutí Doby 
dodávka pokračovat dle podmínek a cen takto zvoleného produktu. 

4.  Zákazník se zavazuje, že v době účinnosti Dohody nebude ve smluvním vztahu s jiným dodavatelem elektřiny, na základě kterého se uskutečňuje 
dodávka elektřiny do odběrného místa Zákazníka. Pokud Zákazník v průběhu Doby tento závazek poruší, má Obchodník právo požadovat po 
Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši násobku 110 Kč a počtu kalendářních měsíců (i započatých) ode dne porušení tohoto závazku do konce Doby. 

5.  Cena elektřiny se během Doby řídí Ceníkem produktu Elektřina - na 2 roky na míru, který je platný ke dni __________________. Cena elektřiny  
a podmínky užití produktu se po uplynutí Doby budou řídit Ceníkem produktu Elektřina pro smlouvy uzavřené na dobu neurčitou platným ke dni 
následujícímu po uplynutí Doby, který bude uveřejněn na www.cez.cz/ceniky.

6.  Ke změně produktu na produkt Elektřina - na 2 roky na míru dojde po doručení této podepsané Dohody do dispozice Obchodníka k datu 
uvedenému v článku 1, s výjimkou případu, kdy u odběrného místa v mezidobí dojde k vyúčtování. V takovém případě dojde ke změně na produkt  
Elektřina - na 2 roky na míru již k prvnímu dni nového fakturačního období.

 
 
 
ZA OBCHODNÍKA | ČEZ Prodej a.s. ZA ZÁKAZNÍKA

  DATUM A MÍSTO       ________________________________________

  JMÉNO, PŘÍJMENÍ    _________________________________________
  (platný zákonný zástupce)

  PODPIS, (RAZÍTKO)    ________________________________________
_

OBCHODNÍK

ČEZ Prodej, a.s. Duhová 1/425, 140 53 Praha 4 | IČO: 27232433 | DIČ: CZ27232433 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 22581 | číslo licence na obchod s elektřinou: 141734603 | číslo registrace u OTE: 714 | bankovní spojení:  
Komerční banka, a.s., č. účtu/kód banky: 7770227/0100 | www.cez.cz | www.cez.cz/napistenam | Zákaznická linka 800 810 820

 

KAMPAŇ 

 
IDZ  

 

CERTIFIKACE OZ 

Tomáš Kadlec 
na základě plné moci

CRPT

0061

0011968418

Obec Vikýřovice

00635898

Petrovská 168

788 13 Vikýřovice

Václav Mazánek

podatelna@vikyrovice.cz 607244027

Zámecká 97

788 13 Vikýřovice

859182400510125397

31. 5. 2021  Vikýřovice

Václav Mazánek

1. 1. 2022

31. 5. 2021



SKUPINA ČEZ Zákaznická linka 800 810 820  www.cez.cz

DOHODA O ZMĚNĚ SMLOUVY  
 o sdružených službách dodávky elektřiny/dodávce elektřiny ze sítí NN 

(Dále jen „Dohoda“)

ZÁKAZNÍK ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO  ___________________________

JMÉNO, PŘÍJMENÍ/OBCHODNÍ FIRMA   ___________________________________________________________________________________

DATUM NAROZENÍ  _________________________   RODNÉ ČÍSLO  ________________________  IČO  _______________________________

ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI / MÍSTA PODNIKÁNÍ

ULICE  ______________________________________________________________________   Č. P. / Č. O.  __________________________

PSČ ________________   OBEC  _______________________________________________  MÍSTNÍ ČÁST   _______________________

ZASTOUPENÝ  ____________ __________________________________________________________________________________________ 
(vyplňuje se platný zástupce oprávněný jednat za společnost)

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI 
 
E-MAIL  ____________________________________________________  TELEFON  ____________________________________________

ADRESA ODBĚRNÉHO MÍSTA 

ULICE  ______________________________________________________________________   Č. P. / Č. O.  __________________________

PSČ ________________   OBEC  _______________________________________________  MÍSTNÍ ČÁST   _______________________

EAN ODBĚRNÉHO MÍSTA  ____________ __________________________________________

PŘEDMĚT DOHODY 
Obchodník a Zákazník uzavírají tuto Dohodu, kterou upravují smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN / dodávce elektřiny (dále jen 
„Smlouva“). Dohodou nezměněná ustanovení Smlouvy se nemění. Obchodník sjednává se Zákazníkem užití produktu Elektřina - na 2 roky na míru takto:

1.  Smlouva je uzavřena na základní období 24 měsíců od  __________________ [dále jen „Doba”] s produktem Elektřina - na 2 roky na míru, po jehož 
uplynutí se automaticky mění na Smlouvu na dobu neurčitou s produktem Elektřina, pokud jedna ze smluvních stran nedoručí druhé smluvní straně 
nejméně 3 měsíce před uplynutím Doby písemné oznámení, že ve smluvním vztahu nechce pokračovat. 

2.  Pokud v průběhu posledních 3 měsíců Doby dojde ke zvýšení ceny produktu Elektřina se Smlouvou na dobu neurčitou nebo ke změně podmínek 
poskytování tohoto produktu, má Zákazník právo od Dohody za podmínek dle platných právních předpisů písemně odstoupit.

3.  Po dobu platnosti a účinnosti Dohody nelze měnit produkt s výjimkou změny pro období po uplynutí Doby oznámením učiněným nejdříve 4 měsíce 
a nejpozději 14 dnů před uplynutím Doby. Pokud Zákazník splní podmínky nově zvoleného produktu, bude ode dne následujícího po uplynutí Doby 
dodávka pokračovat dle podmínek a cen takto zvoleného produktu. 

4.  Zákazník se zavazuje, že v době účinnosti Dohody nebude ve smluvním vztahu s jiným dodavatelem elektřiny, na základě kterého se uskutečňuje 
dodávka elektřiny do odběrného místa Zákazníka. Pokud Zákazník v průběhu Doby tento závazek poruší, má Obchodník právo požadovat po 
Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši násobku 110 Kč a počtu kalendářních měsíců (i započatých) ode dne porušení tohoto závazku do konce Doby. 

5.  Cena elektřiny se během Doby řídí Ceníkem produktu Elektřina - na 2 roky na míru, který je platný ke dni __________________. Cena elektřiny  
a podmínky užití produktu se po uplynutí Doby budou řídit Ceníkem produktu Elektřina pro smlouvy uzavřené na dobu neurčitou platným ke dni 
následujícímu po uplynutí Doby, který bude uveřejněn na www.cez.cz/ceniky.

6.  Ke změně produktu na produkt Elektřina - na 2 roky na míru dojde po doručení této podepsané Dohody do dispozice Obchodníka k datu 
uvedenému v článku 1, s výjimkou případu, kdy u odběrného místa v mezidobí dojde k vyúčtování. V takovém případě dojde ke změně na produkt  
Elektřina - na 2 roky na míru již k prvnímu dni nového fakturačního období.

 
 
 
ZA OBCHODNÍKA | ČEZ Prodej a.s. ZA ZÁKAZNÍKA

  DATUM A MÍSTO       ________________________________________

  JMÉNO, PŘÍJMENÍ    _________________________________________
  (platný zákonný zástupce)

  PODPIS, (RAZÍTKO)    ________________________________________
_

OBCHODNÍK

ČEZ Prodej, a.s. Duhová 1/425, 140 53 Praha 4 | IČO: 27232433 | DIČ: CZ27232433 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 22581 | číslo licence na obchod s elektřinou: 141734603 | číslo registrace u OTE: 714 | bankovní spojení:  
Komerční banka, a.s., č. účtu/kód banky: 7770227/0100 | www.cez.cz | www.cez.cz/napistenam | Zákaznická linka 800 810 820

 

KAMPAŇ 

 
IDZ  

 

CERTIFIKACE OZ 

Tomáš Kadlec 
na základě plné moci

CRPT

0061

0011968418

Obec Vikýřovice

00635898

Petrovská 168

788 13 Vikýřovice

Václav Mazánek

podatelna@vikyrovice.cz 607244027

Sportovní 273

788 13 Vikýřovice

859182400510286814

31. 5. 2021  Vikýřovice

Václav Mazánek

1. 1. 2022

31. 5. 2021



SKUPINA ČEZ Zákaznická linka 800 810 820  www.cez.cz

DOHODA O ZMĚNĚ SMLOUVY  
 o sdružených službách dodávky elektřiny/dodávce elektřiny ze sítí NN 

(Dále jen „Dohoda“)

ZÁKAZNÍK ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO  ___________________________

JMÉNO, PŘÍJMENÍ/OBCHODNÍ FIRMA   ___________________________________________________________________________________

DATUM NAROZENÍ  _________________________   RODNÉ ČÍSLO  ________________________  IČO  _______________________________

ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI / MÍSTA PODNIKÁNÍ

ULICE  ______________________________________________________________________   Č. P. / Č. O.  __________________________

PSČ ________________   OBEC  _______________________________________________  MÍSTNÍ ČÁST   _______________________

ZASTOUPENÝ  ____________ __________________________________________________________________________________________ 
(vyplňuje se platný zástupce oprávněný jednat za společnost)

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI 
 
E-MAIL  ____________________________________________________  TELEFON  ____________________________________________

ADRESA ODBĚRNÉHO MÍSTA 

ULICE  ______________________________________________________________________   Č. P. / Č. O.  __________________________

PSČ ________________   OBEC  _______________________________________________  MÍSTNÍ ČÁST   _______________________

EAN ODBĚRNÉHO MÍSTA  ____________ __________________________________________

PŘEDMĚT DOHODY 
Obchodník a Zákazník uzavírají tuto Dohodu, kterou upravují smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN / dodávce elektřiny (dále jen 
„Smlouva“). Dohodou nezměněná ustanovení Smlouvy se nemění. Obchodník sjednává se Zákazníkem užití produktu Elektřina - na 2 roky na míru takto:

1.  Smlouva je uzavřena na základní období 24 měsíců od  __________________ [dále jen „Doba”] s produktem Elektřina - na 2 roky na míru, po jehož 
uplynutí se automaticky mění na Smlouvu na dobu neurčitou s produktem Elektřina, pokud jedna ze smluvních stran nedoručí druhé smluvní straně 
nejméně 3 měsíce před uplynutím Doby písemné oznámení, že ve smluvním vztahu nechce pokračovat. 

2.  Pokud v průběhu posledních 3 měsíců Doby dojde ke zvýšení ceny produktu Elektřina se Smlouvou na dobu neurčitou nebo ke změně podmínek 
poskytování tohoto produktu, má Zákazník právo od Dohody za podmínek dle platných právních předpisů písemně odstoupit.

3.  Po dobu platnosti a účinnosti Dohody nelze měnit produkt s výjimkou změny pro období po uplynutí Doby oznámením učiněným nejdříve 4 měsíce 
a nejpozději 14 dnů před uplynutím Doby. Pokud Zákazník splní podmínky nově zvoleného produktu, bude ode dne následujícího po uplynutí Doby 
dodávka pokračovat dle podmínek a cen takto zvoleného produktu. 

4.  Zákazník se zavazuje, že v době účinnosti Dohody nebude ve smluvním vztahu s jiným dodavatelem elektřiny, na základě kterého se uskutečňuje 
dodávka elektřiny do odběrného místa Zákazníka. Pokud Zákazník v průběhu Doby tento závazek poruší, má Obchodník právo požadovat po 
Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši násobku 110 Kč a počtu kalendářních měsíců (i započatých) ode dne porušení tohoto závazku do konce Doby. 

5.  Cena elektřiny se během Doby řídí Ceníkem produktu Elektřina - na 2 roky na míru, který je platný ke dni __________________. Cena elektřiny  
a podmínky užití produktu se po uplynutí Doby budou řídit Ceníkem produktu Elektřina pro smlouvy uzavřené na dobu neurčitou platným ke dni 
následujícímu po uplynutí Doby, který bude uveřejněn na www.cez.cz/ceniky.

6.  Ke změně produktu na produkt Elektřina - na 2 roky na míru dojde po doručení této podepsané Dohody do dispozice Obchodníka k datu 
uvedenému v článku 1, s výjimkou případu, kdy u odběrného místa v mezidobí dojde k vyúčtování. V takovém případě dojde ke změně na produkt  
Elektřina - na 2 roky na míru již k prvnímu dni nového fakturačního období.

 
 
 
ZA OBCHODNÍKA | ČEZ Prodej a.s. ZA ZÁKAZNÍKA

  DATUM A MÍSTO       ________________________________________

  JMÉNO, PŘÍJMENÍ    _________________________________________
  (platný zákonný zástupce)

  PODPIS, (RAZÍTKO)    ________________________________________
_

OBCHODNÍK

ČEZ Prodej, a.s. Duhová 1/425, 140 53 Praha 4 | IČO: 27232433 | DIČ: CZ27232433 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 22581 | číslo licence na obchod s elektřinou: 141734603 | číslo registrace u OTE: 714 | bankovní spojení:  
Komerční banka, a.s., č. účtu/kód banky: 7770227/0100 | www.cez.cz | www.cez.cz/napistenam | Zákaznická linka 800 810 820

 

KAMPAŇ 

 
IDZ  

 

CERTIFIKACE OZ 

Tomáš Kadlec 
na základě plné moci

CRPT

0061

0011968418

Obec Vikýřovice

00635898

Petrovská 168

788 13 Vikýřovice

Václav Mazánek

podatelna@vikyrovice.cz 607244027

Sluneční 650

788 13 Vikýřovice

859182400510501597

31. 5. 2021  Vikýřovice

Václav Mazánek

1. 1. 2022

31. 5. 2021



SKUPINA ČEZ Zákaznická linka 800 810 820  www.cez.cz

DOHODA O ZMĚNĚ SMLOUVY  
 o sdružených službách dodávky elektřiny/dodávce elektřiny ze sítí NN 

(Dále jen „Dohoda“)

ZÁKAZNÍK ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO  ___________________________

JMÉNO, PŘÍJMENÍ/OBCHODNÍ FIRMA   ___________________________________________________________________________________

DATUM NAROZENÍ  _________________________   RODNÉ ČÍSLO  ________________________  IČO  _______________________________

ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI / MÍSTA PODNIKÁNÍ

ULICE  ______________________________________________________________________   Č. P. / Č. O.  __________________________

PSČ ________________   OBEC  _______________________________________________  MÍSTNÍ ČÁST   _______________________

ZASTOUPENÝ  ____________ __________________________________________________________________________________________ 
(vyplňuje se platný zástupce oprávněný jednat za společnost)

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI 
 
E-MAIL  ____________________________________________________  TELEFON  ____________________________________________

ADRESA ODBĚRNÉHO MÍSTA 

ULICE  ______________________________________________________________________   Č. P. / Č. O.  __________________________

PSČ ________________   OBEC  _______________________________________________  MÍSTNÍ ČÁST   _______________________

EAN ODBĚRNÉHO MÍSTA  ____________ __________________________________________

PŘEDMĚT DOHODY 
Obchodník a Zákazník uzavírají tuto Dohodu, kterou upravují smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN / dodávce elektřiny (dále jen 
„Smlouva“). Dohodou nezměněná ustanovení Smlouvy se nemění. Obchodník sjednává se Zákazníkem užití produktu Elektřina - na 2 roky na míru takto:

1.  Smlouva je uzavřena na základní období 24 měsíců od  __________________ [dále jen „Doba”] s produktem Elektřina - na 2 roky na míru, po jehož 
uplynutí se automaticky mění na Smlouvu na dobu neurčitou s produktem Elektřina, pokud jedna ze smluvních stran nedoručí druhé smluvní straně 
nejméně 3 měsíce před uplynutím Doby písemné oznámení, že ve smluvním vztahu nechce pokračovat. 

2.  Pokud v průběhu posledních 3 měsíců Doby dojde ke zvýšení ceny produktu Elektřina se Smlouvou na dobu neurčitou nebo ke změně podmínek 
poskytování tohoto produktu, má Zákazník právo od Dohody za podmínek dle platných právních předpisů písemně odstoupit.

3.  Po dobu platnosti a účinnosti Dohody nelze měnit produkt s výjimkou změny pro období po uplynutí Doby oznámením učiněným nejdříve 4 měsíce 
a nejpozději 14 dnů před uplynutím Doby. Pokud Zákazník splní podmínky nově zvoleného produktu, bude ode dne následujícího po uplynutí Doby 
dodávka pokračovat dle podmínek a cen takto zvoleného produktu. 

4.  Zákazník se zavazuje, že v době účinnosti Dohody nebude ve smluvním vztahu s jiným dodavatelem elektřiny, na základě kterého se uskutečňuje 
dodávka elektřiny do odběrného místa Zákazníka. Pokud Zákazník v průběhu Doby tento závazek poruší, má Obchodník právo požadovat po 
Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši násobku 110 Kč a počtu kalendářních měsíců (i započatých) ode dne porušení tohoto závazku do konce Doby. 

5.  Cena elektřiny se během Doby řídí Ceníkem produktu Elektřina - na 2 roky na míru, který je platný ke dni __________________. Cena elektřiny  
a podmínky užití produktu se po uplynutí Doby budou řídit Ceníkem produktu Elektřina pro smlouvy uzavřené na dobu neurčitou platným ke dni 
následujícímu po uplynutí Doby, který bude uveřejněn na www.cez.cz/ceniky.

6.  Ke změně produktu na produkt Elektřina - na 2 roky na míru dojde po doručení této podepsané Dohody do dispozice Obchodníka k datu 
uvedenému v článku 1, s výjimkou případu, kdy u odběrného místa v mezidobí dojde k vyúčtování. V takovém případě dojde ke změně na produkt  
Elektřina - na 2 roky na míru již k prvnímu dni nového fakturačního období.

 
 
 
ZA OBCHODNÍKA | ČEZ Prodej a.s. ZA ZÁKAZNÍKA

  DATUM A MÍSTO       ________________________________________

  JMÉNO, PŘÍJMENÍ    _________________________________________
  (platný zákonný zástupce)

  PODPIS, (RAZÍTKO)    ________________________________________
_

OBCHODNÍK

ČEZ Prodej, a.s. Duhová 1/425, 140 53 Praha 4 | IČO: 27232433 | DIČ: CZ27232433 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 22581 | číslo licence na obchod s elektřinou: 141734603 | číslo registrace u OTE: 714 | bankovní spojení:  
Komerční banka, a.s., č. účtu/kód banky: 7770227/0100 | www.cez.cz | www.cez.cz/napistenam | Zákaznická linka 800 810 820

 

KAMPAŇ 

 
IDZ  

 

CERTIFIKACE OZ 

Tomáš Kadlec 
na základě plné moci

CRPT

0061

0011968418

Obec Vikýřovice

00635898

Petrovská 168

788 13 Vikýřovice

Václav Mazánek

podatelna@vikyrovice.cz 607244027

Sluneční 650

788 13 Vikýřovice

859182400510501603

31. 5. 2021  Vikýřovice

Václav Mazánek

1. 1. 2022

31. 5. 2021
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