
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI ENERGIÍ 

Zajišťovatel:  
GENESIS PROJECT s.r.o., IČO: 037 53 484, sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zastoupena na základě 
plné moci Josefem Novotným 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 236944 
Web: genesisproject.cz 
E-mail: info@genesisprojekt.cz 
Korespondenční adresa: GENESIS PROJECT s.r.o., P.O.BOX 6, 537 01 Chrudim 
Tel.: 704 115 005 

Účastník: 

Jméno a příjmení Datum narození 

Ulice č. p. / č. o. 

Město PSČ 

Telefon E-mail 

I. Předmět a účel Smlouvy 
Předmět této Smlouvy o poskytování služeb v oblasti Energií (dále jen „Smlouva“) spočívá v závazku Zajišťovatele 
realizovat pro Účastníka Aukci cen zemního plynu a/nebo elektřiny od různých prověřených dodavatelů (dále jen 
„Aukce Energií“) vybraných Zajišťovatelem.  

Účel této Smlouvy spočívá v zajištění výběru a uzavření smlouvy na dodávky zemního plynu a/nebo elektřiny (dále 
jen „Energie“) pro Účastníka za předem v této Smlouvě dohodnutých cenových a jiných podmínek. 

II. Práva a povinnosti
Účast Účastníka v Aukci Energií je bezplatná, a tedy mu z účasti v Aukci Energií nevznikají žádné náklady. 

V případě, že v rámci realizace Aukce Energií bude dosažena nejvyšší přípustná dohodnutá cena uvedená níže v této 
Smlouvě, nebo cena nižší, je Účastník povinen uzavřít s takto vybraným dodavatelem Energií smlouvu na dodávku 
Energií na dobu předem stanovenou níže v této Smlouvě a následně zahájit odběr Energií. Dle dohody Zajišťovatele 
a Účastníka se nejvýhodnější nabídkou rozumí nabídka s nejnižší cenou.  

Účastník bere na vědomí, že podmínkou pro účast dodavatelů energií v Aukci Energií je z jejich strany poskytnutá 
garance nabídkové ceny na dobu trvání smlouvy na dodávky Energií, a tedy nemůže po předem stanovenou dobu 
dojít ke zvýšení ceny Energií ze strany dodavatele.  

Nejpozději 6 měsíců před koncem účinnosti smlouvy s předchozím dodavatelem Energií vybraným v rámci Aukce 
Energií má Zajišťovatel povinnost realizovat pro Účastníka Novou Aukci Energií. Jako nejvyšší přípustná cena se pro 
tento případ stanoví cena dle standardního platného ceníku dominantního dodavatele na distribučním území dle 
bydliště Účastníka snížená o 5 %, nestanoví-li Účastník cenu jinou.  

III. Nejvyšší přípustná cena a další podmínky
Níže sjednaná nejvyšší přípustná cena neobsahuje daně, DPH, regulované a distribuční poplatky ani ostatní 
poplatky, které stanovuje Energetický regulační úřad, a je platí po dobu 3 měsíců ode dne uzavření Smlouvy. 

Nejvyšší přípustná cena za dodávku komodity elektřina činí: VT____________________NT___________________ 

Nejvyšší přípustná cena za dodávku komodity elektřina činí: VT____________________NT___________________ 

Nejvyšší přípustná cena za dodávku komodity elektřina činí: VT____________________NT___________________ 

Nejvyšší přípustná cena za dodávku komodity zemní plyn činí: __________________________________________ 

Nejvyšší přípustná cena za dodávku komodity zemní plyn činí: __________________________________________ 



Požadovaná délka doby, na níž má být smlouva na dodávky Energií uzavřena, a po níž má být garantována nejvyšší 
přípustná cena činí 36 měsíců 

V případě, že v rámci Aukce Energií, nebo Nové Aukce Energií, bude vybrán dodavatel Energií, který nabídl nejvyšší 
přípustnou cenu, nebo cenu nižší, a současně nejvyšší přípustnou cenu, nebo cenu nižší, garantoval na Účastníkem 
požadovanou délku doby, na níž má být smlouva na dodávky Energií uzavřena (dále jen „Vítězný dodavatel“), 
zavazuje se Účastník s takovým Vítězným dodavatelem uzavřít smlouvu o dodávkách Energií. 

IV. Závěrečná ustanovení
Tato Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, a Účastník podpisem této Smlouvy výslovně žádá Zajišťovatele, aby 
s plněním svých povinností z této Smlouvy vyplývajících započal před uplynutím občanským zákoníkem stanovené 
čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Tímto není dotčeno právo Účastníka písemně odstoupit od této 
Smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření, přičemž tato lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty 
písemné odstoupení Účastníka předáno držiteli poštovní licence k doručení Zajišťovateli. 

Účastník je povinen ve lhůtě deseti kalendářních dnů písemně informovat Zajišťovatele o všech právních jednáních, 
které učinil bez vědomí Zajišťovatele po uzavření této Smlouvy, v jejichž důsledku by mohlo dojít ke znemožnění 
plnění této Smlouvy ze strany Zajišťovatele. V případě porušení této povinnosti ze strany Účastníka a/nebo 
v případě znemožnění dosažení účelu této Smlouvy Účastníkem například odvoláním výpovědi u stávajícího 
dodavatele Energií, uzavření nové smlouvy na dodávky Energií bez vědomí Zajišťovatele, uzavření dodatku ke 
smlouvě na dodávky Energií u stávajícího dodavatele Energií nebo nezahájení dodávek Energií od Vítězného 
dodavatele z důvodů na straně Účastníka, vzniká Zajišťovateli vůči Účastníkovi nárok na zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 3.000,- Kč, a to za každé odběrné místo Účastníka, ve vztahu k němuž došlo k porušení povinností Účastníka 
dle této smlouvy. 

Tato Smlouva může být vypovězena kteroukoliv smluvní stranou z jakéhokoliv důvodu nebo i bez udání důvodu, a 
to vždy ke konci kalendářního čtvrtletí s výpovědní dobou v délce trvání tří měsíců ode dne odeslání výpovědi, 
nejdříve však po realizaci první Aukce Energií včetně zahájení odběru Energií Účastníkem od Vítězného dodavatele. 
Datum konání první Aukce Energií je Zajišťovatel povinen Účastníkovi sdělit k jeho vyžádání. 

Při uzavírání, změně a ukončení této Smlouvy, nebo v případě korespondence související s touto Smlouvou, může 
být vlastnoruční podpis Zajišťovatele uskutečněn faksimilií tohoto podpisu (vytištěný podpis nebo razítko). 

Účastník dává Zajišťovateli souhlas ke zpracování jeho osobních údajů, a to jména a příjmení, data narození a 
rodného čísla, bydliště či sídla a kontaktních údajů za účelem plnění této Smlouvy po dobu trvání této Smlouvy. 
Účastník je povinen Zajišťovateli oznámit bez zbytečného případné změny osobních údajů. Účastník bere na vědomí 
a souhlasí s tím, že správcem osobních údajů je Zajišťovatel, který je oprávněn osobní údaje Účastníka poskytnout 
za účelem plnění této Smlouvy třetím stranám (dodavatelům Energií). 

Účastník prohlašuje, že: 
- údaje, které uvedl při vyplňování této Smlouvy, jsou úplné a pravdivé, 
- před podpisem Smlouvy se seznámil s Předsmluvními informacemi Zajišťovatele a tyto v textové podobě od 

Zajišťovatele převzal 
- byl Zajišťovatele poučen o svém právu na odstoupení od Smlouvy a převzal od Zajišťovatele vzorový formulář pro 

odstoupení od Smlouvy. 

Je-li Účastník spotřebitelem ve smyslu platných právních předpisů, je možné případné spory vyplývající z této 
Smlouvy mimosoudně řešit před Českou obchodní inspekcí, sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, 
PSČ 120 00, www.coi.cz. 
Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že jejímu obsahu plně 
porozuměly a že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a skutečnou vůli, což níže stvrzují svými podpisy. 

__________________________________  __________________________________ 
         Zajišťovatel                  Účastník 

Dne ______________ 
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