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PŘIHLÁŠKA K ZAJIŠTĚNÍ DODAVATELE ENERGIÍ A DALŠÍCH SLUŽEB 

(dále též „smlouva”) 

 
 
 
uzavřená mezi: 
Společností České úspory s.r.o., sídlem Čujkovova 1714/21, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 09191372, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u 
Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 82335, email: info@kdojelevnejsi.cz, infolinka: 597 499 988, (dále též „společnost”), která je poskytovatelem 
internetové platformy KDO JE LEVNĚJŠÍ? na webových stránkách www.kdojelevnejsi.cz 
a 

  
OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

 
   I. ELEKTRICKÁ ENERGIE A PLYN 

 

k odběrným místům: Elektrická energie                                        Zemní plyn 

 

1) PŘEDMĚT SMLOUVY 
Jako zákazník si tímto u společnosti objednáváte zajištění činností v oblasti elektrické energie a/nebo plynu (dále též společně „energie“), které jsou 
popsány v tomto článku a naše společnost se zavazuje tyto činnosti pro Vás dle svých schopností a možností zajistit. 
 
Mezi činnosti, které si tímto závazně objednáváte, patří (i) analýza a posouzení Vašich stávajících nákladů na energie, a to na základě informací a/nebo 
podkladů, které od Vás společnost obdrží za účelem realizace smlouvy; (ii) vyhledání a vedení jednání s třetími osobami, které dodávají energie (dále 
jen „dodavatel“), vybranými společností, a na základě tohoto jednání, v případech, kdy to bude možné dle schopností a možností společnosti, aktuálních 
cen energií na trhu a dalších relevantních okolností (iii) obstarání příležitosti k uzavření smlouvy o dodávce energií s dodavatelem (dále též „smlouva 
s dodavatelem“), a (iv) uzavření smlouvy s dodavatelem energií Vaším jménem na Váš účet, a to i opakovaně (dále též „činnosti“) za předpokladu, že 
smlouva s dodavatelem bude splňovat následující parametry, nebo bude pro Vás jako zákazníka výhodnější; (v) jakož i jednání a úkony vhodné 
k realizaci činností dle úvah společnosti.   
 
2) PODMÍNKY ČINNOSTÍ A SMLOUVY S DODAVATELEM 
Smlouva s dodavatelem založí povinnost dodavatele dodávat do odběrných míst zákazníka uvedených výše energie. Dodávka do odběrných míst 
zákazníka nemusí probíhat na základě jedné smlouvy s dodavatelem, ale může se jednat o více samostatných smluv (např. samostatná smlouva o 
dodávce elektřiny a samostatná smlouva o dodávce plynu).  
 
Cena za dodávky energií bude nižší než standardní cena Vašeho stávajícího dodavatele energií uváděná na jím zveřejněných, účinných a relevantních 
cenících v době uzavření smlouvy s dodavatelem.  
 
Smlouva s dodavatelem bude uzavřena na dobu obvyklou na trhu s energiemi.  
 
Smlouva s dodavatelem bude sjednána ode dne následujícího po datu, které je možné dle všech informací, které bude mít naše společnost k dispozici, 
a to především na základě podkladů předaných z Vaší strany, rozumně považovat za datum ukončení dodávky energií dle aktuální smlouvy se 
stávajícím dodavatelem energií. V případě trvání této smlouvy alespoň do doby jednoho roku před ukončením dodávek na základě smlouvy 
s dodavatelem mohou být činnosti provedeny také ve vztahu k následné smlouvě s dodavatelem splňující stejné parametry a bezprostředně navazující 
na ukončení smlouvy o dodávce (dále též „následná smlouva s dodavatelem“). Obdobně lze postupovat také ve vztahu ke všem smlouvám navazujícím 
na následnou smlouvu s dodavatelem, případně na tyto smlouvy. 
 
Jako zákazník berete na vědomí, že nejsme schopni garantovat, že obstarání všech činností, resp. zajištění uzavření smlouvy s dodavatelem dle 
stanovených parametrů, budeme schopni. Nesplníme-li některou z výše jmenovaných činností, nejedná se tak o porušení našich povinností.  
 
Jako zákazník nám dáváte podpisem této smlouvy pokyn k uzavření smlouvy s dodavatelem, naznáme-li, že nabídka některého dodavatele stanovené 
parametry splňuje. Tím není dotčeno naše právo vyčkat na nabídku jiného dodavatele a v případě, že budou obě nabídky (případně více nabídek) 
stanovené parametry smlouvy s dodavatelem splňovat, zhodnotit, se kterým dodavatelem bude smlouva s dodavatelem uzavřena.  
 
 
 

        __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 Zákazníkem
: 

 Datum nar. /IČO:  

Adresa:  

Telefon:  Email:  

(dále též „zákazník“) 

Stávající dodavatel: EAN / EIC: ID: 
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3) DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
Jako zákazník se zavazujete po celou dobu trvání této smlouvy jednat tak, aby mohla být smlouva s dodavatelem uzavřena a plněna. Zejména se 
zavazujete (i) vybranou smlouvu s dodavatelem naším prostřednictvím uzavřít, (ii) zahájit odběr energie od tohoto dodavatele, (iii) neučinit žádné 
jednání směřující k ukončení smlouvy s dodavatelem do uplynutí 15 dnů ode dne zahájení odběru od tohoto dodavatele, a (iv) poskytnout společnosti 
veškerou potřebnou součinnost, a to zejména při poskytnutí relevantních podkladů a informací o Vašem stávajícím dodavateli, vystavení plné moci, 
uzavření smlouvy s dodavatelem, a poskytnutí informací, na jejichž základě bude stanoveno datum ukončení dodávky energií dle Vaší stávající 
smlouvy. Ve vztahu k povinnosti uzavřít smlouvu s dodavatelem je tato smlouva sjednána ve prospěch třetí osoby – příslušného dodavatele. 
 
Činnosti dle této smlouvy Vám naše společnost poskytuje zcela zdarma. Pouze pokud nedodržíte podmínky této smlouvy a porušíte povinnost dle čl. I. 
odst. 3) výše, zavazujete se zaplatit nám smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení v každém jednotlivém odběrném místě, kterého 
se porušení povinnosti týká. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne, kdy Vám naše společnost odešle výzvu k její úhradě, dle pokynů tam 
uvedených.  
 
  II. TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY 
 
Jako zákazník tímto souhlasíte se zpracováním a zasláním nabídky poskytnutí telekomunikačních služeb v oblasti: 
 

Telefonních služeb  Internet   Televizního vysílání 
 
(dále společně též „telekomunikační služby“) 
 
a naše společnost se zavazuje v rozsahu Vámi vybraných telekomunikačních služeb na základě Vámi předaných informací a/nebo podkladů týkajících 
se poskytování těchto služeb ze strany Vašich aktuálních dodavatelů zaslat Vám dle svých možností a schopností nabídku služeb dodavatele Vámi 
vybraných telekomunikačních služeb s parametry pro Vás výhodnějšími.  
 
Za účelem vytvoření nabídky předáme informace a/nebo podklady, které od Vás obdržíme, vybranému dodavateli telekomunikačních služeb, který 
splňuje shora uvedené parametry. Výběrem služeb dle tohoto článku smlouvy a podpisem smlouvy vyjadřujete souhlas s předáním informací a/nebo 
podkladů, které od Vás obdržíme, včetně Vašich osobních údajů v rozsahu Vašeho jména, příjmení, data narození, adresy trvalého bydliště, 
kontaktního telefonního čísla a/nebo emailové adresy, vybranému dodavateli telekomunikačních služeb. Dovolujeme si Vás upozornit, že bez předání 
těchto informací a/nebo podkladů či Vašich kontaktních údajů nejsme schopni Vámi zvolenou službu dle tohoto článku smlouvy poskytnout. 
 
III. POJIŠTĚNÍ A FINANČNÍ SLUŽBY  
 
Jako zákazník tímto souhlasíte se zpracováním a zasláním nabídky poskytnutí služeb v oblasti: 
 

Pojištění    Financí 
 
(dále společně též "finanční služby“) 
 
spočívající v analýze Vámi vybrané stávající finanční služby a vytvoření nabídky konkrétní finanční služby pro Vás výhodnější, a to prostřednictvím námi 
vybrané třetí osoby (odborného a nezávislého finančního poradce), které v případě Vašeho zájmu pro účely provedení analýzy a vytvoření nabídky 
předáme informace a/nebo podklady, které od Vás obdržíme. Výběrem služeb dle tohoto článku smlouvy a podpisem smlouvy vyjadřujete souhlas 
s předáním informací a/nebo podkladů, které od Vás obdržíme, včetně Vašich osobních údajů v rozsahu Vašeho jména, příjmení, data narození, adresy 
trvalého bydliště, kontaktního telefonního čísla a/nebo emailové adresy, vybranému dodavateli finančních služeb. Dovolujeme si Vás upozornit, že bez 
předání těchto informací a/nebo podkladů či Vašich kontaktních údajů nejsme schopni Vámi zvolenou službu dle tohoto článku smlouvy poskytnout. 
 
 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 
 
 
Jako zákazník nám tímto dáváte pokyn k započetí plnění našich povinností dle čl. I., II. a/nebo III. této smlouvy ihned po jejím uzavření. Tento pokyn 
však nemá vliv na Vaše právo od této smlouvy odstoupit, budou-li pro to splněny zákonné předpoklady.  
 
Tuto smlouvu spolu sjednáváme na dobu neurčitou s tím, že Vy i my ji můžeme vypovědět. Smlouva zaniká uplynutím výpovědní doby. Zároveň se na 
tomto místě dohodujeme, že zánik smlouvy nemá vliv na Vaši povinnost uhradit smluvní pokutu dle čl. I. odst. 3) smlouvy, pokud k porušení povinnosti 
utvrzené smluvní pokutou došlo z Vaší strany před ukončením této smlouvy.  
 
Podpisem této smlouvy prohlašujete, že jste oprávněn a schopen jak tuto smlouvu, tak smlouvu s dodavatelem dle čl. I., II. a III. uzavřít a dodržovat. 
Zároveň se tímto zavazujete poskytnout nám v souvislosti s plněním této smlouvy veškerou součinnost, pravdivé a úplné informace a v případě jejich 
změny nám tyto změny sdělit. Za účelem naplnění čl. I. této smlouvy se zavazujete, že nám vystavíte plnou moc k plnění této smlouvy a zajištění 
souvisejících záležitostí, a bude-li to potřeba, i opakovaně, tak, aby byla platná nejméně vždy po dobu potřebnou pro obstarání činností. Zároveň berete 
na vědomí, že pokud byste zmocnění odvolal nebo jinak ukončil, zavazujete se jednat pouze tak, aby byl naplněn účel a smysl smlouvy a smlouvy 
s dodavatelem, především pak se zavazujete svým jménem na svůj účet uzavřít smlouvu s dodavatelem za podmínek uvedených v této smlouvě, a to i 
opakovaně.  
 
K této smlouvě nebyly předem uzavřeny žádné ústní či jiné dohody, je úplná a může být změněna či doplněna pouze písemnou formou, s výjimkou 
odstoupení od smlouvy, stanoví-li to tak zákon, nebo rozšíření předmětu této smlouvy o nová odběrná místa – jakoukoliv formou. Písemná forma je 
dána také v případech, kdy je příslušné jednání učiněno naším e-mailem, SMS zprávou z našeho tel. čísla (obojí uvedeno ve smlouvě) nebo písemně 
Vám oznámených na Váš e-mail či telefon uvedený shora nebo písemně oznámený, což platí i naopak.  
 
Součástí této smlouvy jsou (i) informace pro zákazníka – spotřebitele a (ii) informace pro zákazníka o zpracování jeho osobních údajů, které Vám byly 
předány písemně před podpisem této smlouvy a zároveň jsou dostupné na www.kdojelevnejsi.cz. 
Zároveň potvrzujete, že jste se mohl se smlouvou a souvisejícími dokumenty seznámit v předstihu, chápete smlouvu, její smysl, význam a význam 
jednotlivých ustanovení, který Vám byl také před uzavřením této smlouvy vysvětleny. Zároveň potvrzujete, že jste měl možnost ovlivnit podmínky této 
smlouvy. 

 Datum podpisu: Místo podpisu: 

Podpis zákazníka 

  

David Dostal 
Jednatel společnosti 
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