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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY  
ČEZ SERVIS VYTÁPĚNÍ

1. SMLUVNÍ STRANY

Dodavatel 

ČEZ Prodej, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, IČO 27 23 24 33, DIČ: CZ27232433, zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu 
v Praze v oddílu B, číslo vložky 22581

a  
 
ZÁKAZNÍK 

JMÉNO, PŘÍJMENÍ    __________________________________________________________________________________________________

DATUM NAROZENÍ  _________________________   TELEFON  ___________________________  E-MAIL _____________________________

ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU

ULICE  ______________________________________________________________________   Č. P. / Č. O.  __________________________

PSČ ________________   OBEC  _______________________________________________  MÍSTNÍ ČÁST   _______________________

2. ADRESA MÍSTA POSKYTNUTÍ SLUŽBY 

ULICE  ______________________________________________________________________   Č. P. / Č. O.  __________________________

PSČ ________________   OBEC  _______________________________________________  MÍSTNÍ ČÁST   _______________________

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1  Předmětem smlouvy je závazek Dodavatele poskytnout Zákazníkovi službu ČEZ SERVIS VYTÁPĚNÍ (dále jen „Služba“), tj. zajistit provedení pravi-
delné roční kontroly plynového zařízení (dále jen „Zařízení“) a kontroly a případného čištění jedné spalinové cesty sloužící pro účely Zařízení (dále jen 
„Komín“) a poskytovat asistenční služby, a to v souladu s platnými právními předpisy a Všeobecnými obchodními podmínkami Služby ČEZ SERVIS 
VYTÁPĚNÍ (dále jen „VOP“), které jsou součástí Smlouvy, a závazek Zákazníka uhradit Dodavateli řádně a včas dohodnutou platbu za Službu v sou-
ladu se Smlouvou. 

3.2  Pravidelná roční kontrola Zařízení a kontrola a případné čištění Komína bude Zákazníkovi zajištěna vždy jedenkrát za dvanáct bezprostředně násle-
dujících měsíců od okamžiku, kdy je Zákazník oprávněn Službu čerpat (dále také „Cyklus poskytování Služby“).

4. SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ 

4.1  Zákazník je oprávněn Službu čerpat pouze pro jeden druh Zařízení níže uvedeného (dále jen „Zařízení“). (zaškrtněte zvolenou variantu)

 jeden plynový kotel s výkonem do 50 kW, značka/výrobce ___________________________ 

 max. dva kusy podokenních plynových topidel (typu WAW) 

 jeden plynový průtokový ohřívač, značka/výrobce  ___________________________

5. CENA A PLATEBNÍ ÚDAJE 

5.1  Výše měsíční platby za Službu je stanovena Ceníkem služby ČEZ SERVIS VYTÁPĚNÍ (dále jen „Ceník“) přiloženým k této Smlouvě, za podmínek 
uvedených ve VOP. Cena za jeden Cyklus poskytování Služby je rozdělena do 12 dílčích (měsíčních) plateb, Zákazník hradí Dodavateli každý měsíc, 
počínaje měsícem, kdy je Služba sjednána, měsíční platbu, není-li dále stanoveno jinak. Fakturační období, datum splatnosti jednotlivé měsíční 
platby a pokyny k platbě jsou uvedeny v měsíční faktuře zaslané Zákazníkovi.

5.2  Faktura je zasílána v PDF formátu na e-mailovou adresu Zákazníka. V odůvodněných případech je Dodavatel oprávněn zaslat Zákazníkovi fakturu 
v listinné podobě. 

5.3  Zaplacením se rozumí připsání platby za Službu na bankovní účet Dodavatele, v plné výši a pod variabilním symbolem, který je uveden ve faktuře.

5.4  Pokud Zákazník poukáže platbu s nesprávným variabilním symbolem nebo ji poukáže na nesprávný bankovní účet Dodavatele, je Dodavatel opráv-
něn mu platbu vrátit jako neidentifikovatelnou.

5.5  Způsob placení: (zaškrtněte pouze jednu zvolenou variantu)

 Bankovní inkaso - číslo účtu/kód banky (povinné vyplnit)    ____________________________

 SIPO – spojovací číslo (povinné vyplnit)   ____________________________

 Vlastní podnět
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6. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY A JEJÍ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1  Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Zákazníka a nabývá účinnosti dnem odeslání aktivačního dopisu nebo e-mailu s potvrzením aktivace 
Služby Dodavatelem Zákazníkovi. Smlouva se sjednává na dobu neurčitou.

6.2  Smlouva může být ukončena způsoby stanovenými zákonem, touto Smlouvou a VOP. Výpovědí je Smlouva ukončena k poslednímu kalendářnímu 
dni v měsíci, ve kterém je výpověď doručena druhé smluvní straně. Takovéto sdělení musí být písemné a musí být prokazatelně doručeno druhé 
smluvní straně nejpozději 20. kalendářní den v měsíci.

6.3  Dodavatel má právo kdykoliv jednostranně změnit VOP a Ceník z důvodů změny cen nakupovaných služeb, legislativních změn a změny rozsahu 
služeb poskytovaných zákazníkům.

6.4  Změna práv a povinností smluvních stran stanovených ve VOP nebo změna výše cen stanovených Ceníkem bude Zákazníkovi oznámena alespoň 
jedním z následujících způsobů: zasláním dopisu, e-mailu nebo SMS, prostřednictvím zákaznického portálu ČEZ ON-LINE nebo jiným prokazatel-
ným způsobem, a to nejpozději jeden měsíc před nabytím účinnosti takové změny. Zákazník, který nesouhlasí s takovou změnou, je oprávněn Smlou-
vu jednostranně ukončit, a to nejpozději desátý den před účinností takové změny. V takovém případě pak Smlouva zaniká uplynutím posledního 
dne, který bezprostředně předchází účinnosti takové změny. Právo na ukončení od Smlouvy však Zákazníkovi nevzniká v případě změny smluvních 
podmínek v nezbytném rozsahu z důvodu zajištění souladu s obecně závazným právním předpisem.

6.5  V případě ukončení Smlouvy, kdy již bylo zákazníkovi v příslušném Cyklu poskytování Služby zajištěno provedení pravidelné roční kontroly Zařízení 
a kontroly a případného čištění Komína, je Dodavatel oprávněn po zákazníkovi požadovat uhrazení částky, která je rovna součtu dosud neuhraze-
ných měsíčních plateb za Službu za příslušný Cyklus poskytování Služby, ve kterém došlo k zániku Smlouvy.

6.6  Zákazník svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s ceníkem Dodavatele a VOP, tvořícími přílohu Smlouvy, že Smlouvu uzavřel jako projev své pravé 
a svobodné vůle a nikoliv v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek. Fyzické osoby, které Smlouvu uzavírají jménem jednotlivých smluvních 
stran, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření Smlouvy.

ZA OBCHODNÍKA | ČEZ Prodej a.s. ZA ZÁKAZNÍKA

  DATUM A MÍSTO       _______________________________________

  JMÉNO, PŘÍJMENÍ    _________________________________________
  

  PODPIS, (RAZÍTKO)    ________________________________________
_

Tomáš Kadlec 
na základě plné moci

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY  
ČEZ SERVIS VYTÁPĚNÍ
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