Smlouva o zajištění slevy na dodávkách energií
Smluvní strany
Auctio Energia s. r. o., IČ 03988171, DIČ CZ03988171
se sídlem Brno, Veveří, Lidická 700/19, PSČ 602 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, vl. č. 87536
zast. Leošem Golasovským, jednatelem
bankovní spojení: 2801034605/2010

Infolinka: 840 820 820
email: info@auctio-energia.cz
www.auctio-energia.cz

jakožto zprostředkovatel na straně jedné (dále jen „Zprostředkovatel“)
a
Jméno a příjmení:

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

Datum narození:

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

Ulice:

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

č.p./č.o.

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

Obec:

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

PSČ

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

Telefon:

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

Email:

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

jakožto zákazník na straně druhé (dále jen „Zákazník“)

(Zprostředkovatel a Zákazník dále společně také jako „Smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující

Smlouvu o zajištění slevy na dodávkách energií
(dále jen „Smlouva“)
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2.5.

Úvodní ustanovení
Zprostředkovatel je právnickou osobou podnikající v oblasti zprostředkování obchodu a služeb, a to především dodávek elektrické energie a zemního plynu (dále
jen „Energie“).
Zákazník je koncovým spotřebitelem dodávek Energií, který má zájem na snížení nákladů na dodávky Energií a který nakupuje Energie pro své vlastní konečné
užití v odběrném místě.
Předmět Smlouvy
Zprostředkovatel se zavazuje, že Zákazníkovi bude zprostředkovávat uzavření Smlouvy o dodávkách elektrické energie a/nebo zemního plynu, anebo Smlouvy o
sdružených službách dodávky elektrické energie a/nebo zemního plynu s dodavatelem Energií (dále jen „Dodavatel“), na jejichž základě bude celková platba za
dodávky Energií minimálně o 3% nižší, než je platba, kterou Zákazník za odebrané Energie hradí dosavadnímu dodavateli Energií a která je specifikována v čl. 2.5.
této Smlouvy (dále jen „Zprostředkovávané smlouvy“).
Zákazník prohlašuje, že má zájem uzavřít s Dodavatelem Zprostředkovávané smlouvy v době trvání nejvýše 10 let.
Zprostředkovatel se zavazuje ukončit stávající smluvní vztahy Zákazníka s dosavadním dodavatelem Energií způsobem, který je na základě dohody Smluvních
stran určen ve vztahu k jednotlivým odběrným místům v čl. 2.5. této Smlouvy. Způsobem ukončení stávajících smluvních vztahů Zákazníka s dosavadním
dodavatelem Energií podle předchozí věty se rozumí jejich ukončení v nejbližším možném termínu po uzavření Zprostředkovávaných smluv (dále jen „NMT“),
anebo jejich ukončení k okamžiku uplynutí sjednané doby trvání těchto stávajících smluvních vztahů Zákazníka s dosavadním dodavatelem Energií (dále jen
„TZD“).
V případě splnění podmínek uvedených v čl. 2.1. této Smlouvy Zákazník výslovně souhlasí s ukončením stávajících smluvních vztahů s dosavadním dodavatelem
Energií způsobem stanoveným touto Smlouvou a se změnou dodavatele Energií podle této Smlouvy, a to i přes případné riziko vzniku povinnosti uhradit
dosavadnímu dodavateli Energií smluvní pokutu, deaktivační poplatek či jinou sankci.
Specifikace odběrného místa:
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Zmocnění Zprostředkovatele
Zákazník tímto zmocňuje Zprostředkovatele k zastupování vůči všem účastníkům trhu s Energiemi v souvislosti s právními vztahy týkajícími se dodávek Energií a
se změnou dodavatele Energií tak, aby se jím stal Dodavatel, a to zejména k:
a) jednání o všech okolnostech uzavření Zprostředkovávaných smluv, především pak k jednání o obsahu Zprostředkovávaných smluv s dodavateli Energií,
včetně jejich uzavření a podpisu,
b) k veškerým právním jednáním (včetně písemných) souvisejícím se změnou dodavatele, včetně ukončení stávajících smluvních vztahů s dosavadním
dodavatelem Energií (tzn. ukončení Smluv o dodávkách Energií nebo Smluv o sdružených službách dodávky Energií, a to zejména výpovědí, odstoupením,
dohodou či oznámením o rozhodnutí Zákazníka neprodloužit smluvní vztahy se stávajícím dodavatelem) pro odběrné/á místo/a Zákazníka a vyhotovení
opětovného písemného vyjádření o tom, že i přes nesouhlas stávajícího dodavatele Energií hodlá změnit dodavatele Energií, a to v souladu s ust. § 37 odst.
3 vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, případně v souladu s ust. § 112 odst. 3 vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, a
dále včetně ukončení stávajících smluvních vztahů s třetími osobami vykonávajícími pro Zákazníka činnost stejnou nebo obdobnou jako je činnost, která je
předmětem této Smlouvy,
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c) k vyžádání smluvních, obchodních a technických údajů od stávajícího dodavatele/provozovatele distribuční soustavy pro odběrné/á místo/a Zákazníka,
především pak k vyžádání sdělení o době trvání smluvních vztahů se stávajícím dodavatelem, resp. o nejbližším možném termínu jeho ukončení, veškerých
podmínkách dodávek Energií, jakož i k převzetí takového sdělení,
d) veškerým ostatním právním jednáním, především pak k odvolání plných mocí udělených Zákazníkem třetím osobám v souvislosti s dodávkami Energií, včetně
odvolání plných mocí udělených Zákazníkem třetím osobám v souvislosti výkonem činnosti stejné nebo obdobné jako je činnost, která je předmětem této
Smlouvy.
Zákazník bere na vědomí, že Zprostředkovatel je ve smyslu ust. § 438 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), oprávněn ustanovit si za sebe
zástupce, kterým může být osoba fyzická nebo právnická.
Zákazník podpisem této Smlouvy v souladu s ustanovením § 1823 OZ projevuje výslovnou žádost, aby Zprostředkovatel zahájil plnění svých povinností plynoucích
pro něj z této Smlouvy ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy.
Doba trvání smlouvy a náklady
Zprostředkovatel se zavazuje vykonávat činnost podle této Smlouvy po dobu 5 let ode dne uzavření této Smlouvy, přičemž Zprostředkovatel je oprávněn
vykonávat činnost podle této Smlouvy i opakovaně.
Zprostředkovatel zajišťuje pro Zákazníka službu sjednanou na základě této Smlouvy bezplatně pouze za předpokladu, že dojde k zahájení dodávky elektřiny nebo
plynu na základě uzavření Zprostředkovávaných smluv. Náklady Zprostředkovatele na zajištění příležitosti uzavřít Zprostředkovávané smlouvy, které činí 2.000
Kč, je Zákazník povinen Zprostředkovateli uhradit v případě, že nedojde k zahájení dodávky elektřiny nebo plynu z důvodu na straně Zákazníka. Tyto náklady je
Zákazník povinen uhradit i v případě, že dojde k zahájení dodávky elektřiny nebo plynu, ale z důvodu na straně zákazníka tento Zprostředkovávanou smlouvu
vypoví podle § 11a odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon).
Informační povinnost
Zákazník, který uzavřel Smlouvu v postavení spotřebitele distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory Zprostředkovatele, je oprávněn odstoupit od
Smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, a to bez udání důvodu a bez jakékoli sankce. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je Zákazník
povinen informovat o takovém rozhodnutí Zprostředkovatele formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb). Pro tento účel může Zákazník využít formulář pro odstoupení, který byl Zákazníkovi poskytnut před uzavřením Smlouvy a který je zveřejněn
na internetových stránkách Zprostředkovatele (www.auctio-energia.cz). Odstoupení je třeba zaslat na adresu: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, a to nejpozději
v poslední den lhůty.
V případě, že dojde mezi stranami Smlouvy ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník, který je spotřebitelem
ve smyslu platných právních předpisů, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů,
kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. E-mail: adr@coi.cz. Web: adr.coi.cz.
Je-li Zákazník spotřebitelem ve smyslu platných právních předpisů, je též možné případné spory vyplývající ze Smlouvy řešit mimosoudně před Energetickým
regulačním úřadem, Masarykovo náměstí 91/5, 586 01 Jihlava, www.eru.cz.
Zákazníkovi byly Zprostředkovatelem v dostatečném předstihu před uzavřením této Smlouvy sděleny veškeré informace ve smyslu ust. § 1811 a § 1820 OZ.
Zákazník prohlašuje a stvrzuje svým podpisem na této Smlouvě, že mu Zprostředkovatel poskytl náležité a dostatečné vysvětlení k informacím dle předchozího
odstavce, že veškerým poskytnutým informacím a poučením zcela porozuměl.
Ochrana osobních údajů
Osobní údaje Zákazníka (dále také jako „subjekt údajů“) jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4.
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“.
Zprostředkovatel vystupuje jako správce osobních údajů a Zákazník jej může v souvislosti se zpracovávanými osobními údaji kontaktovat na adrese jeho sídla
uvedené v této Smlouvě.
Zprostředkovatel zpracovává dále specifikované osobní údaje Zákazníka bez jeho souhlasu na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR z důvodů nezbytných pro
splnění smlouvy mezi Zprostředkovatelem a Zákazníkem a dále z důvodů nezbytných pro účely oprávněných zájmů Zprostředkovatele. Zprostředkovatel osobní
údaje zpracovává a shromažďuje za účelem uzavření a plnění této Smlouvy, za účelem případného vymáhání nároků vyplývajících z této Smlouvy, jakož i pro
účely obchodní.
Zprostředkovatel zpracovává následující osobní údaje Zákazníka: jméno, příjmení, titul, datum narození, IČO, adresu trvalého pobytu/místo podnikání, doručovací
adresu, adresu odběrného místa (včetně EAN/EIC kódu), číslo bankovního účtu nebo spojovací číslo SIPO, e-mailovou adresu, telefonní číslo, a výše záloh, plateb,
ročních vyúčtování a spotřeb.
Osobní údaje předávané Zákazníkem jsou zpracovávány písemně prostřednictvím Smlouvy, přičemž dále jsou zavedeny do počítačového systému
Zprostředkovatele. Zprostředkovatel přijal taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich jinému
neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Přístup k osobním údajům mají pouze odpovědné osoby.
Zákazník bere na vědomí, že Zprostředkovatel bude jeho osobní údaje zpracovávat a uchovávat po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu nezbytně nutnou, nejdéle
však po dobu odpovídající promlčecím lhůtám podle OZ.
Každý subjekt údajů má povinnost v případě změny osobního údaje o tomto Zprostředkovatele písemně vyrozumět na adrese jeho sídla nebo pobočky.
Každý subjekt údajů má právo požadovat omezení zpracování jeho osobních údajů Zprostředkovatelem v případě, že má za to, že jeho osobní údaje jsou
zpracovávány v nepřesné podobě, protiprávně, nebo jsou zpracovávány nepotřebné osobní údaje.
Každý subjekt údajů má právo i před uplynutím doby dle čl. 6. odst. 6.6. této Smlouvy požadovat výmaz svých osobních údajů. Dále má právo na opravu a
doplnění svých osobních údajů.
O oprávněnosti návrhů subjektu údajů rozhoduje Zprostředkovatel.
Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Zprostředkovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého
a osobního života nebo v rozporu s právním předpisem či touto Smlouvou může požádat Zprostředkovatele o vysvětlení či požadovat na Zprostředkovateli
odstranění takového stavu. Pokud Zprostředkovatel takové žádosti nevyhoví, má subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Zákazník má právo požadovat opravu svých osobních údajů, má právo k nim přistupovat. V případě, že se zpracováním osobních údajů nesouhlasí, má právo vůči
Zprostředkovateli podávat námitky, podávat žádosti na omezení zpracování, obracet se na Úřad na ochranu osobních údajů či na soudy s nárokem poskytnutí
ochrany včetně požadavku na náhradu škody.
Veškeré informace o zásadách zpracování osobních údajů včetně práv Zákazníka jsou dostupné na internetových stránkách
www.auctio-energia.cz/ochrana-osobnich-udaju/
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Závěrečná ustanovení
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každý z účastníků obdrží po jednom z nich. Smlouva může být měněna pouze formou písemných
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy.
Smluvní strany si tuto Smlouvu řádně přečetly, je uzavřena po vzájemné dohodě, na základě jejich svobodné a pravé vůle, na důkaz čehož ji níže podepisují.

ID OZ .............................. V ............................................... dne ............................................

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

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

Auctio Energia s.r.o.
zastoupena Leošem Golasovským, jednatelem
(Zprostředkovatel)

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

Poznámky:

(Zákazník)

