
Předsmluvní informace poskytované společností GENESIS PROJECT s.r.o. 

1. Předsmluvní informace

1.1. Obchodní společnost GENESIS PROJECT s.r.o. (dále jen „GENESIS“) tímto v souladu s ustanoveními § 1811 
a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) poskytuje Zájemci, který 
je spotřebitelem, o uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti Energií (dále jen „Smlouva“) tyto 
předsmluvní informace. 

1.2. Základní údaje GENESIS – Smluvní stranou je obchodní společnost GENESIS PROJECT s.r.o., IČO: 037 53 
484, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 236944.  

1.3. Kontaktní údaje GENESIS – a. telefonní číslo:704115005, b. webové stránky: genesisproject.cz, c. e-mailová 
adresa: info@genesisproject.cz, d. adresa pro listinné zásilky: P.O.BOX 6, 537 01 Chrudim. 

1.4. Informace o Smlouvě a její charakteristika: 
a. Předmět Smlouvy spočívá v závazku GENESIS uspořádat pro Zájemce Aukci cen zemního plynu a/nebo

elektřiny od různých prověřených dodavatelů (dále jen „Aukce Energií“), která proběhne individuálně
(jen pro Zájemce) nebo skupinově (pro více Zájemců) buď ve formě aukce, nebo přímou poptávkou
několika dodavatelů Energií.

b. Předmětem Aukce Energií je dosažení a zajištění ekonomicky nejvýhodnější nabídky na dodávku
Energií pro Zájemce na předem ve Smlouvě stanovenou dobu.

c. Zájemci vzniká povinnost uzavřít smlouvu na dodávku Energií v délce trvání uvedené ve Smlouvě
v případě, že je v rámci Aukce Energií dosažena alespoň nejvyšší přípustná cena obsažená ve Smlouvě.

d. Předmětem Aukce Energií a obsahem Smlouvy je i závazek GENESIS uspořádat pro Zájemce
opakovanou Aukci Energií nejméně 6 měsíců před koncem účinnosti smlouvy s předchozím
dodavatelem Energií vybraným v rámci Aukce Energií.

e. Zájemce uzavřením Smlouvy výslovně žádá GENESIS, aby s plněním svých povinností začal
bezprostředně po uzavření Smlouvy, tedy před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení. Udělením
tohoto souhlasu není dotčeno právo Zájemce na odstoupení od Smlouvy dle OZ.

f. Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
g. Pro uzavření Smlouvy a následnou komunikaci mezi smluvními stranami se použije český jazyk.
h. Uzavření Smlouvy není zpoplatněno. Zájemci nevznikají na základě jeho účasti na Aukci Energií žádné

náklady.

1.5. Doba trvání Smlouvy a její ukončení 
a. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.
b. Smlouva může být Zájemcem vypovězena z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu vždy písemně

ke konci kalendářního čtvrtletí s výpovědní lhůtou minimálně 3 měsíce od data odeslání výpovědi
Zájemce GENESIS, nejdříve však po realizaci první Aukce Energií a zahájení dodávek od nového
dodavatele Energií vzešlého z Aukce Energií.

1.6. Právo Zájemce na odstoupení od smlouvy 
a. V případě uzavření Smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku (distančním způsobem)

a/nebo v případě uzavření smlouvy mimo prostory obvyklé k podnikání (mimo obchodní prostory
GENESIS), má Zájemce, který je spotřebitelem, právo v souladu s Občanským zákoníkem odstoupit bez
uvedení důvodu od Smlouvy do 14 dnů ode dne jejího uzavření. Tato lhůta k odstoupení od Smlouvy
počíná dnem následujícím po dni, kdy byla Smlouva uzavřena.

b. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy ve lhůtě dle písm. a. je Zájemce povinen učinit
toto své právní jednání vůči GENESIS, formou jednostranného právního jednání, a to vlastnoručně
podepsaným dopisem zaslaným na adresu sídla GENESIS prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb.



c. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy není Zájemce povinen, ale je oprávněn, využít 
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené se společností GENESIS PROJECT s.r.o.  

d. Lhůta k odstoupení od Smlouvy dle písm. a. je zachována, pokud Zájemce před uplynutím této lhůty 
odešle (předá provozovateli poštovních služeb) odstoupení od smlouvy adresované GENESIS. 
 

1.7. Práva Zájemce z vadného plnění smlouvy na dodávky Energií je Zájemce povinen uplatňovat přímo u 
příslušného dodavatele Energií dle jeho smluvních podmínek. GENESIS je povinen poskytnout Zájemci 
veškerou potřebnou součinnost potřebnou pro řádné uplatnění práv Zájemce z vadného plnění smlouvy 
na dodávky Energií. 
 

1.8. Závěrečná ustanovení 
a. Je-li Zákazník spotřebitelem ve smyslu platných právních předpisů, je možné případné spory vyplývající 

ze Smlouvy mimosoudně řešit před Českou obchodní inspekcí, sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2,  
PSČ 120 00, www.coi.cz. 

b. Pravomoc k řešení sporů vyplývajících ze Smlouvy náleží obecným soudům České republiky. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.coi.cz/


 
 

Poučení o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy 
uzavřené se společností GENESIS PROJECT s.r.o. 

 
 

1. V případě uzavření smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku (distančním způsobem) a/nebo 
v případě uzavření smlouvy mimo prostory obvyklé k podnikání (mimo obchodní prostory GENESIS 
PROJECT s.r.o.), má spotřebitel právo v souladu s občanským zákoníkem odstoupit bez uvedení důvodu od 
smlouvy do 14 dnů ode dne jejího uzavření. Tato lhůta k odstoupení od smlouvy počíná dnem následujícím 
po dni, kdy byla smlouva uzavřena. 
 

2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy ve lhůtě dle bodu 1. je spotřebitel povinen učinit toto 
své právní jednání vůči společnosti GENESIS PROJECT s.r.o., sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 
Praha 1, IČO: 037 53 484, formou jednostranného právního jednání, a to vlastnoručně podepsaným 
dopisem zaslaným na adresu sídla GENESIS PROJECT s.r.o. prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb.  

 
3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy není spotřebitel povinen využít Vzorový formulář pro 

odstoupení od smlouvy uzavřené se společností GENESIS PROJECT s.r.o.  
 
4. Lhůta k odstoupení od smlouvy dle bodu 1. je zachována, pokud spotřebitel před uplynutím této lhůty 

odešle (předá provozovateli poštovních služeb) odstoupení od smlouvy adresované GENESIS PROJECT 
s.r.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy 
uzavřené se společností GENESIS PROJECT s.r.o. 

 
Oznámení o odstoupení od smlouvy 

 
Adresát: GENESIS PROJECT s.r.o., P.O.BOX 6, 537 01 Chrudim 
 
Jméno a příjmení spotřebitele / spotřebitelů (*), datum narození: ......................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

Adresa spotřebitele / spotřebitelů (*): ..................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

Číslo smlouvy: ........................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

Datum uzavření smlouvy: ......................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

Komodita: ............................. a) zemní plyn (*) ............................. b) elektřina (*) .................................................. 

................................................................................................................................................................................... 

Identifikace odběrného místa: .................................................................................................................................. 

a) EIC / EAN kód: ....................................................................................................................................................... 

b) Obec, ulice č. p. / č. o., PSČ: .................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................... 

Tímto oznamuji / oznamujeme (*), že ukončuji / ukončujeme (*) shora specifikovanou smlouvu uzavřenou 
s Vaší společností odstoupením od smlouvy. 

Datum: ...................................................................................................................................................................... 

Podpis spotřebitele / spotřebitelů (*): 

 

................................................................................................................................................................................... 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte 

 

 
 


