Vzorový ná vrh na rozhodnutı́ sporu podle § 17 odst. 7
pı́sm. e) bod 2. energetické ho zá kona
Výpověď z důvodu zvýšení ceny elektřiny/plynu nebo změny jiných
smluvních podmínek
Zákazník:
Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa trvalého pobytu
(dále jen „navrhovatel“)

Dodavatel:
Název společnosti (dodavatele elektřiny/plynu)
Adresa sídla
IČO
(dále jen „odpůrce“)

Já, jakožto navrhovatel, jsem s odpůrcem dne ………… (datum uzavření smlouvy) uzavřel
smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny/plynu č. ………… k odběrnému místu na adrese
………… (adresa odběrného místa), EAN/EIC ………… (specifický kód k identifikaci
odběrného místa).
Dne ………. jsem od odpůrce obdržel oznámení o zvýšení ceny dodávky elektřiny/plynu
nebo změně jiných smluvních podmínek dodávky podle § 11a odst. 2 energetického zákona.
Z důvodu nesouhlasu se zvýšením ceny dodávky nebo změnou jiných smluvních podmínek
jsem se rozhodl závazek ze smlouvy bez postihu vypovědět na základě § 11a odst. 4
energetického zákona. Výpověď jsem odpůrci zaslal dne ………… a byla mu doručena
dne …………, tj. nejpozději desátý den přede dnem účinnosti zvýšení ceny dodávky
nebo změny jiných smluvních podmínek. Podle § 11a odst. 4 energetického zákona je výpověď
účinná ke dni bezprostředně předcházejícímu den účinnosti zvýšení ceny nebo změny jiných
smluvních podmínek.
Odpůrce však s ukončením smlouvy výpovědí nesouhlasí a brání ve změně dodavatele.
Podle § 17 odst. 7 písm. e) bod 2. zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
ve znění pozdějších předpisů, platí, že na návrh zákazníka v postavení spotřebitele
odebírajícího elektřinu, plyn nebo tepelnou energii pro spotřebu v domácnosti nebo zákazníka,
který je fyzickou osobou podnikající, rozhoduje Energetický regulační úřad spory o určení,

zda právní vztah mezi zákazníkem a držitelem licence, jehož předmětem je dodávka
nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie, vznikl, trvá nebo zanikl, a kdy se tak
stalo.
Proto žádám, aby Energetický regulační úřad vydal následující rozhodnutí:
„Určuje se, že právní vztah mezi panem …………, nar. …………, bytem …………,
jako zákazníkem, a společností …………, se sídlem …………, IČO …………, jako obchodníkem
s elektřinou/plynem, založený smlouvou o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu
č. ………… ze dne …………, k odběrnému místu na adrese…………, EAN/EIC ………, zanikl
výpovědí ve smyslu § 11a odst. 4 energetického zákona ze dne ………… ke dni …………
(den bezprostředně předcházející dni účinnosti zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních
podmínek).“
Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.

Smlouva o sdružených dodávkách elektřiny/plynu ze dne …………
Všeobecné obchodní podmínky
Oznámení o zvýšení ceny nebo změně jiných smluvních podmínek
Výpověď smlouvy včetně důkazu o doručení odpůrci
Vyjádření odpůrce k výpovědi (je-li k dispozici)

V ………… dne ……………
…………………………
(podpis)

