
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY DOBÍJENÍ 
podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
 

 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

obchodní firma / jméno, příjmení, titul:  

sídlo společnosti / adresa trvalého pobytu:  

společnost zastoupena:  

IČO / datum narození:  

DIČ:  

Plátce DPH:  

Bankovní spojení:  

(dále jen „Zákazník“)  

a 

ČEZ, a. s. 

se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 

zastoupena: Ing. Tomášem Chmelíkem, Ph.D., manažerem útvaru realizace a 
správa dobíjecích stanic, a 

Ing. Veronikou Němcovou, projektovou manažerkou zákaznické 
agendy 

IČO:     45274649 

DIČ: CZ45274649 

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. účtu: 71504011/0100 

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č.1581  

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

Smlouvu o poskytnutí Služby Dobíjení  
(dále jen „Smlouva“): 

Preambule 

Poskytovatel poskytuje Službu Dobíjení v Infrastrukturní síti DS, jak je uvedeno ve Smlouvě.  
 

 

 Předmět Smlouvy 

1.1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Zákazníkovi Službu Dobíjení, která sestává z: 

1.1.1. poskytnutí možnosti Zákazníkovi dobíjet u jednotlivých DS Infrastrukturní sítě Elektrická vozidla, a to 

za podmínek stanovených Smlouvou.  

1.1.2. přístupu na Webové stránky, k Aplikaci a Portálu, včetně přístupu k osobnímu účtu v Aplikaci nebo Portálu 
a k informacím o využívání Infrastrukturní sítě Zákazníkem; 

1.1.3. poskytování dalších služeb uvedených v OPD, 

(dále jen „Služba Dobíjení“) 

a Zákazník se zavazuje za odebranou Službu Dobíjení platit Poskytovateli cenu sjednanou dle  
čl. 3. Smlouvy. 

1.2. Poskytovatel tímto prohlašuje a Zákazník bere na vědomí, že práva a povinnosti Smluvních stran upravují 

rovněž Obchodní podmínky Služby Dobíjení, na které Poskytovatel tímto odkazuje a které jsou Přílohou  

č. 1 Smlouvy (dále též „OPD”). Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, mají pojmy (slova, slovní spojení, zkratky 

psané s velkým počátečním písmenem) používané ve Smlouvě význam, který je jim přidělen v OPD. 

Zákazník prohlašuje, že se s OPD seznámil a souhlasí s nimi. Smluvní strany jsou si vědomy, že s ohledem 

na povahu Služby Dobíjení a dlouhodobost smluvního vztahu může Poskytovatel nezbytná práva  



a povinnosti Smluvních stran upravená v OPD měnit, a to způsobem uvedeným v OPD. 

1.3. Zákazník bere na vědomí, že Služba Dobíjení nemusí být poskytována na všech DS po celou dobu platnosti 

Smlouvy neomezeně. Podmínky, za nichž je možné provoz na DS omezit, jsou uvedeny v OPD. 

Poskytovatel si zároveň vyhrazuje právo měnit strukturu Infrastrukturní sítě. Seznam DS, které jsou 

součástí Infrastrukturní sítě, je uveden na Webových stránkách nebo v Aplikaci nebo na Portálu.   

1.4. Zákazník výslovně žádá, aby Poskytovatel započal s poskytováním Služby Dobíjení bezprostředně po 

uzavření Smlouvy. Zákazník bere na vědomí, že v souladu s § 1837 písm. a) a písm. e) Občanského 

zákoníku není oprávněn od smlouvy odstoupit dle § 1829 Občanského zákoníku. 

 

 

 Registrace Zákazníka 

2.1. Podmínkou pro uzavření Smlouvy a užívání Služby Dobíjení je provedení registrace Zákazníka v Aplikaci 
nebo na Portálu.  

2.2. Registrace se provádí vyplněním a odesláním online formuláře v Aplikaci nebo na Portálu. Zákazník je 
povinen v registračním formuláři vyplnit správné a úplné povinné údaje o své osobě (označeny hvězdičkou). 
Zákazník je povinen údaje v průběhu užívání Služby Dobíjení aktualizovat, a to vždy nejpozději do 5 dní 
ode dne změny povinného údaje (sám nebo písemným sdělením Poskytovateli). Zákazník bere na vědomí 
a souhlasí, že správnost a úplnost povinných údajů je podmínkou poskytování Služby Dobíjení. Opomenutí 
nebo neposkytnutí takových informací jde k tíži Zákazníka. 

2.3. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv v budoucnu v souvislosti s poskytováním Služby Dobíjení změnit rozsah 
povinných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o Zákazníkovi, zejména v případě, že toto 
bude vyžadováno ze zákonných důvodů, dále za účelem řádného a nerušeného poskytování Služby 
Dobíjení a pro ověření identifikace Zákazníka. 

  

 

 Cena a způsob úhrady 

3.1. Poskytovatel a Zákazník sjednávají, že cena za veškerá plnění Služby Dobíjení je uvedena v Ceníku, se 

kterým Zákazník bezvýhradně souhlasí. S ohledem na předpokládanou dlouhodobost smluvního vztahu 

založeného Smlouvou a s ohledem na možné změny cen na trhu (zejména ceny elektřiny) se Smluvní 

strany dohodly, že Poskytovatel je oprávněn Ceník jednostranně měnit způsobem a za podmínek 

uvedených v OPD. 

3.2. Zákazník se zavazuje uhrazovat Poskytovateli cenu za jednotlivá plnění podle aktuálně platného Ceníku. 
 

 

 

 Zvláštní ujednání 

Nejsou sjednána žádná zvláštní ujednání.  
 

 

 

 Závěrečná ustanovení 

5.1. Smlouva ruší a nahrazuje jakákoliv předchozí smluvní ujednání, týkající se předmětu Smlouvy.  

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že na Smlouvu nedopadá povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

5.3. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem, kdy Zákazník potvrdí registraci 
prostřednictvím odkazu v emailu zaslaném Poskytovatelem Zákazníkovi na kontaktní e-mail Zákazníka 
uvedený při registraci.  

5.4. V případě, že některá ustanovení Smlouvy se stanou neplatnými nebo nevymahatelnými, a současně 
budou oddělitelná od ostatních ustanovení Smlouvy, nezpůsobí neplatnost celé Smlouvy. V takovém 
případě nahradí Smluvní strany neplatné a nevymahatelné ustanovení ustanovením novým, které se svým 
obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného anebo nevymahatelného ustanovení,  
a to bez zbytečného odkladu po požádání kterékoli ze Smluvních stran. 

5.5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou: 

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky Služby 

Dobíjení (OPD) 

 
 
 



 
 

V                                    dne V Praze                                 dne 
 
 
 

 

Zákazník: Poskytovatel: ČEZ, a.s. 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
____________________________________________________________________ 

Jméno: Jméno: Ing. Tomáš Chmelík, Ph.D. 

Pozice: Pozice: manažer útvaru realizace a správa dobíjecích 
stanic 

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________           ____________________________________________________________________ 

Jméno: Jméno: Ing. Veronika Němcová 

Pozice: Pozice: projektová manažerka zákaznické agendy 
 
 
 


