
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ 
Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava 27 

Číslo: 0028t2013/E-OP 
Číslo spisu: 3653-2013-BA 

ROZH O DNUTIE 

Bratislava 25. 03 . 2013 

Úrad pre reguláciu siet'ových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky, ako orgán 
príslušný na konanie podl' a § '9 ods. 1 písm. b) druhého bodu a § 9 od s. 1 písm. c) prvého 
bodu v spojení s § 15 ods. 4 zákona č . 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 
vo veci schválenia návrhu obchodných podmienok dodávatel'a wliverzáJnej služby 
pre dodávky elektriny odberatel'om elektriny kategó~ie malé podniky pre regulovaný subjekt 
SK Energy s.r.o. , Púchovská 16, 831 06 Bratislava, ICO: 36 660 892 

roz hod o l 

podl"a § 13 ods. 2 písm. m) zákona č . 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťov)·ch odvetviach 
tak, že regulovanému subjektu SK Energy s.r.o., Púchovská 16, 83 l 06 Brattslava. 
IČO : 36 660 892 s c h v a I' u j e obchodné podmienky dodávatel'a elehriny, ktorý 
poskytuje univerzálnu službu v tomto znení: 

Všeobecné obchodné podmienky dodávky a distribúcie elektriny 

pre odberatel'ov elektriny malé podniky 

spoločnosti SK Energy, s.r.o. 

I. Všeobecné ustanovenia 

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre oprávnených odberatel'ov so zmluvou 
o združenej dodávke elektriny a zmluvou o dodávke elektriny společnosti 
SK Energy, s.r.o., so sídlom Púchovská 16, 831 06 Bratislava, IČO: 36 660 892, 
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, oddiel: Sro, vložka 
41773/B (ďalej len ,,Dodávatel'") podrobne upravujú vzájomné práva a povinnosti 
medzi Dodávatel'om a oprávneným odberatel'om elektriny (malý podnik) s výnimkou 
odberatel'ov domácnosti (ďalej len "Odberatel"') pri poskytovaní združenej dodávky 
elektriny a dodávky elektriny Dodávatel'om Odberatel'ovi (ďalej len "Všeobecné 
podmienky"). Spoločný názov pre Dodávatel'a a Odberatel'a je "zmluvné strany", 
jednotlivo "zmluvná strana". 

1.2 Všeobecné podmienky sú neoddelitel'nou súčasťou zmluvy o dodávke e1ektriny, zmluvy 
o združenej dodávke e1ektriny, t.j . zmluvy o dodávke elektriny vrátane ;Jrevzatia 



zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elek:triny Odberatel'ovi, ako aj všetkých ostatných zmlúv o združenej dodávke elektriny a zmlúv o dodávke elektriny, ktoré bolí uzatvorené pred účinnosťou týchto Všeobecných podmienok (ďalej spolu len "Zmluva"). Neoddelitel'nou súčasťou Zmluvy sú aj obchodné podrnienky zvoleného tarifného produktu, ktoré sú súčasťou Cenníka pre tarifné produkty dodávky elektriny pre malé podniky Dodávatel'a. 
1.3 Neoddelitel'nou súčasťou Zmluvy pre mesačne odčítaných a fakturovaných Odberatel'ov je priloha Dohoda úhrady preddavkov pre mesačné zúčtovanie. Pre odberné mi es ta Odberatel'a s dohodnutou distribučnou sadzbou, pre ktorú sa v zmysle podrnienok tejto distribučnej sadzby vyžaduje objednávka rezervovanej kapacity, sa zrnena rezervovanej kapacity, rovnako ako aj hodnota a doba trvania dohodnutej rezervovanej kapacity na prislušné obdobie, pokial' Odberatel' nepožiada o ich zmenu, riadi platným cenovým rozhodnutím Úradu pre reguláciu siet'ových odvetví (ďalej len "ÚRSO") pre prislušnéhó prevádzkovatel'a distribučnej sústavy za pristup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a Prevádzkovým poriadkom príslušného prevádzkovatel'a distribučnej sústavy. Zmena rezervovanej kapacity je možná najviac do výšky maxirnálnej rezervovanej kapacity uvedenej v Zmluve. 

1.4 Na účely Všeobecných podmienok sa používajú odborné pojmy a tern1inológia v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v zne1ú neskorších predpisov (ďalej len "zákon o energetike"), zákonorn č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zrnene a doplneru niektorých zákonov (ďalej len "zákon o regulácii v siet'ových odvetviacb"), s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (d'alej len "ÚRSO") č. 24/2013 Z:· z., ktorou sa ustanovujú pravidlá fungovania vnútomého trhu s elektrinou v zneru neskorších predpisov ( ďalej len "P1avidlá trhu"), prislušnýrni výnosmi a rozhodnutiarni l JRSO a ostatnými súvisiacirni všeobecne závaznými právnymi predpismi. 
1.5 ÚRSO vydáva vecné a cenové rozhodnutia v zmysle zákona o regulácii v sieťových odvetviach. 

1.6 Prevádzkovatel' distribučnej sústavy je prevádzkovatel' distribučnej sústavy, ku ktorej je pripojené odbemé núesto Odberatel'a (ďalej len "PDS"). 
1.7 Prevádzkový poriadok PDS je dokument schválený ÚRSO-m, ktorýrn sa riadi zabezpečenie distribúcie elek:triny a súvisiacich sieťových služieb do odbemého rniesta Odberatel'a. V zmysle zákona o regulácii v sieťových odvetviach je ÚRSO-m schválený prevádzkový poriadok PDS závazný pre všetkých účastníkov trhu s elek:trinou (ďalej len "Prevádzkový poriadok"). Prevádzkový poriadok prislušného PDS je uverejnený na webovej stránke ÚRSO. (www.urso.gov.sk), pripadne na webovej stránke prislušného PDS a Odberatel' je povinný sa pred podpisorn Zmluvy s rum riadne oboznánúť. 
1.8 Malý podnik - koncový odberatel' elektriny s ročnou spotrebou 3b 000 kWh za predchádzajúci rok. 

1.9 Dodávatel' má právo odmietnuť uzatvorenie Zrnluvy v pripade, ak má Odberatel' voči Dodávatel'ovi neuhradené peňažné závazky z akejkol'vek aj ukončenej Zmluvy. 
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II. Podmienky dodávky elektriny a zabezpečenia distribúcie elektriny 

2.1 Dodávatel' sa zavazuje na základe Zmluvy: 

a) dodávat' elektrinu do odbemého miesta Odberatel'a uvedeného v Zmluve v dohodnutom 
množstve, čase a v kvalite garantovanej technickými podmienkami distribučnej 

sústavy a podl'a obchodných podmienok dohodnutého tarifuého produktu dodávky 
elektriny. 

b) zabezpečit' pre odbemé rniesto Odberatel'a uvedené v Zmluve distribúciu elektriny 
v zmysle Prevádzkového poriadku príslušného PDS a Technických podmienok 
príslušného PDS a ostatné s tým spojené distribučné služby (ďalej len "Distribučné 
služby'') od PDS, ak ide o združenú dodávku elek:triny, 

c) prevziať z~ Odberatel'a zodpovednosť za odchýlku za odbemé miesto Odberatel'a 
uvedeného v Zmluve voči zúčtovatel'ovi odchýlok, ak si to zmluvné strany v Zmluve 
dohodli. 

2.2 Odberatel' sa zavazuje na základe Zmluvy odobrať od Dodávatel'a elektrinu, riadiť sa 
obchodnýrni podmienkan1i dohodnutého tarifuého produktu dodávky elektriny a riadne 
a včas zaplatit' Dodávatel'ovi za dodávku elektriny a za Distribučné služby dohodnuté 
ceny podl'a podmienok uvedených v Zmluve, vo Všeobecných podmienkach a v súlade 
s predpisrni na základe uplatnenia regulovaného prístupu k distribučnej sústave. 

2.3 Dodávka elektriny sa uskutoční iba na základe platne uzatvorenej Zmluvy, v opačnom 
prípade sa odber elektriny považuje za neoprávnený odber v zmysle § 46 ods. 1 písm. a) 
zákona o energetike. 

2.4 Dodávatel' je povinný dodávat' elektrinu a zabezpečit' Distribučné služby Odberatel'ovi 
v súlade so Zmluvou, iba ak je odbemé miesto Odberatel'a podl'a Zmluvy ptipojené 
k distribučnej sústave príslušného PDS. Ak ide o dodávku elek:ttiny na základe 
Zmluvy, ktorej predmetom nie je závazok Dodávatel'a zabezpečit' pre Odberatel'a 
Distribučné služby, Dodávatel' je povinný dodávat' elektrinu Odberatel'ovi do 
odbemého rniesta podl'a Zmluvy, iba ak má Odberatel' pre toto odbemé miesto 
uzatvorenú zmluvu o distribúcii elek:triny s príslušným PDS. 

2.5 Dodávatel' je oprávnený meniť a rušit' tarifué produkty dodávky elektriny. V prípade, ak 
dojde zo strany Dodávatel'a k zrušeniu existujúcich tarifuých produktov dodávky 
elektriny, Dodávatel' pridelí dotknutým odberatel'om iné tarifué produkty dodávky 
elektriny, ktoré najbližšie zodpovedajú charakteru a podmienkam povodného produktu 
dodávky elektriny. Dodávatel' je povinný písomne O?námiť dotknutým odberatel'om 
nahradenie ich zmluvne dohodnutých tarifuých produktov dodávky elektriny najneskor 
30 dní pred účinnosťou zrušenia tarifuých produktov. Odberatel' má na základe 
písornného oznámenia Dodávatel'a o nahradení jeho zmluvne dohodnutého tarifuého 
produktu dodávky elektriny právo písornne odstúpiť od Zmluvy, príčom oznámenie 
o odstúpení musí byť doručené Dodávatel'ovi najneskor do dňa účinnosti zrušenia 
príslušného tarifuého produktu; v takomto prípade sa použije ustanovenie ods. 6.3 piata 
až deviata veta Všeobecných podmienok, alebo písornne požiadať Dodávatel'a 
o pridelenie iného tarifuého produktu dodávky elektriny, ktorého podmienky spÍňa, a to 
do dňa účinnosti zrušenia príslušného tarifuého produktu (písornná žiadosť musí byť 
doručená Dodávatel'ovi najneskor do dňa účinnosti zrušenia príslušného tarifuého 
produktu). Ak Odberatel' v ustanovenej lehote neodstúpi od Zmluvy alebo ne_požiada 
o pridelenie iného tarifuého produktu dodávky elektriny, ktorého podrnienky splňa, má 
sa za to, že s pridelením nového tarifuého produktu Dodávatel om súhlasí. Za súhlas 
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Odberatel'a so zmenou tarifného produktu dodávky elektriny bude považované aj to, ak 

Odberatel' pokračuje vo využívaní služieb Dodávatel'a tak, že zo všetkých okolností jeho 

konania je zrejmý úmysel pokračovat' v zmluvnom vzťahu s Dodávatel'om podl'a 

Zml u vy. 

2.6 Dodávka elektriny je splnená prechodom elektriny určeným meradlom. Za dodané 

množstvo elektriny sa považujú hodnoty podl'a údajov určeného meradla, ktoré poskytuje 

Dodávatel'ovi PDS podl'a osobitných predpisov, kterými sa stanovia podrobnosti 

merania elektriny a odovzdávania technických údajov a podl' a Prevádzkového poriadku. 

2. 7 Dodávatel' sa zavazuje zabezpečit' Distribučné služby do odbemého miesta Odberatel'a 

uvedeného v Zmluve do výšky maximálnej rezervovanej kapacity. Distribučné služby sa 

uskutočňujú v súlade s platnými všeobecne závaznými právnymi predpisrni, 

Prevádzkovým poriadkom a v kvalite podl'a technických podmienok prístupu 

a pripojenia do sústavy PDS. 

2.8 Dodávatel' sa zavazuje zabezpečit' pre Odberatel'a rezervovanú kapacitu dohodnutú 

v Zmluve. 

2.9 Odberatel' móže požiadať o úpravu dohodnutej rezervovanej kapacity, najviac však do 

výšky maximálnej rezervovanej kapacity, a to zaslaním písornnej žiadostina adresu 

Dodávatel'a v lehote najneskór do 20. dňa posledného mesiaca obdobia, na ktoré je 

rezervovaná kapacita dohodnutá, na príslušné nasledujúce 1-, 3- alebo 12-mesačné 

obdobie. Úprava dohodnutej rezervovanej kapacity sa stáva účinnou po jej písornnom 

odsúhlasení Dodávatel'om. 

2.1 O Kvalita dodávanej elektriny a Distribučných služieb nemusí byt' dodržaná, ak: 

a) Odberatel' odoberá elehrinu s menším účinníkom, aJ.::o je dohodnuté v Zmluve; 

b) Odberatel' prekračuje hranice prípustného negatívneho spatného pósobenia na sieť 

(verejný rozvod elektriny) stanovené technickými predpismi; 

c) Odberatel' prekračuje maximálnu rezervovanú kapacitu; 

d) ideo stav núdze alebo sú vykonávané činnosti bezprostredne zamedzujúce jeho vzniku 

alebo ide o živelnú udalosť; 

e) vzniknú alebo sa odstraňujú havárie a poruchy na energetických zariadeniach; 

f) Odberatel' porušuje ustanovenia zákona o energetike, Prevádzkového poriadku, Pravidiel trhu 

a iných príslušných všeobecne závazných právnych predpisov, kterých porušenia móžu mať 

vplyv na kvalitu dodávanej elektriny a Distribučných služieb. 

2.11 Odberatel' je povinný sa riadiť zákonem o energetike, Pravidlami trhu, Prevádzkovým 

poriadkom, Všeobecnými podmienkarni, Technickými podmienkami distribučnej 

sústavy vypracovanými v súlade s vyhláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

republiky č. 271/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu technických 

podnlienok prístupu a pripojenia do sústavy a siete a pravidlá prevádzkovania sústavy 

a siete, a dodržiavať podmienky pripojenia k distribučnej sústave. Odberatel' je povinný 

umožnit' kontrolu ich dodržiavania PDS. 

2.12 Odberatel' sa zavazuje dodržiavať všetky povinnosti Odberatel'a podl'a zákona 

o energetike, Pravidiel trhu, Prevádzkového poriadku PDS a ostatných príslušných 

všeobecne závazných právnych predpisov. 
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2.13 Odberatel' sa zavazuje po podpise Zmluvy poskytnúť Dodávatel'ovi všetku nevyhnutnú 
súčinnosť v zmysle prislušnej právnej úpravy a Prevádzkového poriadku PDS na to, aby 
sa odo dňa účinnosti Zmluvy, pripadne odo dňa prvého možného termínu v zmysle 
prislušných všeobecne závazných právnych predpisov stal Dodávatel' u príslušného 
PDS dodávatel'om elektriny do odbemého miesta podl'a Zmluvy a/alebo zdržať sa 
akýchkol'vek úkonov, ktoré by tomu mohli zabránit', t.j. napriklad stomovanie vykonania 
zmeny dodávatel'a elektriny u PDS z povodného dodávatel'a elektriny na Dodávatel'a 
pre odbemé miesto podl'a tejto Zmluvy odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy 
konanírn alebo nekonaním zo strany Odberatel'a. Nedodržanie tohto závazku 
Odberatel'om sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. Ak Odberatel' poruší túto 
svoju povinnost', je Dodávatel' oprávnený vyúčtovat' a Odberatel' povinný uhradit' 
Dodávatel'oV'i dohodnutú zmluvnú pokutu. v zmysle všeobecne závazných právnych 
predpisov. 

2.14 Odberatel' sa zavazuje, že po dobu trvania Zmluvy nebude mať iných dodávatel'ov 
elektriny do odbemého miesta uvedeného v Zmluve a že pre toto odbemé miesto 
nezmení dodávatel'a elektriny pred riadnym zánikom Zmluvy s Dodávatel'om 
v zmysle Zmluvy a Všeobecných podmienok. Nedodržanie tohto závazku Odberatel'om 
sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. 

2.15 Posledným fakturovaným obdobím sa na účely ustanovenia ods. 2.14 Všeobecných 
podmienok rozurnie posledné obdobie predchádzajúce zmene dodávatel'a, za ktoré bola 
Dodávatel'om Odberatel'ovi vystavená faktúra za skutočnú spotrebu elektriny. 

2.16 Dodávatel' je oprávnený okrem zmluvnej pokuty podl'a ods. 2.13 požadovat' od 
Odberatel'a aj náhradu škody za porušenie povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná 
pokuta, presahujúcu dohodnutú zmluvnú pokutu. 

III. Meranie elektriny a odpočty 

3.1 Meranie elektriny, vykonávanie odpočtov určeného meradla vrátane vyhodnocovania, 
odovzdávania výsledkov merania a ostatných infonnácií potrebných na vyúčtovanie 
dodávky elektriny a Distribučných služieb vykonáva PDS a riadi sa zákonom 
o energetike (§ 40), Prevádzkovým poriadkom a prislušnými platnými všeobecne 
závaznými právnymi predpismi. 

3.2 Montáž, pripojenie alebo výmenu určeného meradla zabezpečí Dodávatel' u príslušného 

PDS po splnení stanovených technických podmienok .merania elektriny. Podmienkou 
zabezpečenia montáže a pripojenia určeného meradla je uzatvorená zmluva o pripojení 
do distribučnej sústavy medzi PDS a Odberatel'om. Druh, počet, vel'kosť a urniestnenie 
určeného meradla a ovládacích zariadení určuje PDS v zmysle zákona o energetike. 

3.3 Elektrina sa meria určeným meradlom (v zmysle zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). V prípade 
poruchy určeného meradla, HDO (hromadné dial'kové ovládanie) alebo faktmácie 
s nesprávnou konštantou majú zmluvné strany právo na vzájomné vyrovnanie bez 

sankcií. Dodávatel' upraví fakturačné hodnoty podl'a údajov, ktoré Dodávatel' dostane od 
PDS. 

3.4 Všetky poruchy na určenom meradle vrátane porušenia zabezpečenia proti neoprávnenej 
manipulácii, ktoré Odberatel' zistí, je povinný bezodkladne nahlásit' Dodávatel'ovi. 
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3.5 Ak má Odberatel' pochybnosti o správnosti merania údajov určeným meradlom alebo 

zistí chybu na určenom meradle, může prostredníctvom Dodávatel'a písonme požiadať 

PDS o zabezpečenie jeho preskúšania. Dodávatel' je povinný túto žiadosť Odberatel'a 

odoslať PDS, ktorý v zákonnej lehote zabezpečí preskúšanie určeného meradla. Podanie 

žiadosti o preskúšanie meradla nezbavuje Odberatel'a povinnosti zaplatit' preddavkové 

platby alebo vyúčtovanie za odobratú elektrinu v lehote ich splatnosti. 

3.6 Odpočet určeného meradla sa vykonáva v súlade s Prevádzkovým poriadkom, pričom 

Odberatel' je povinný poskytnúť PDS k vykonaniu odpočtu všetku nevyhnutnú 

súčinnosť. Dodávatel' fakturuje dodávku elektriny a Distribučné služby na základe týchto 

údajov. 

3.7 Odberatel' je. povinný umožnit' PDS alebo poverenej osobe montáž určeného meradla, 

montáž zariadenia na prenos informácií o nameraných údajoch, prístup k odbemému 

elektrickému zariadeniu, zariadeniu na prenos informácií o nameraných údajoch 

a k určenému meradlu na účel vykonania kontroly, výmeny, odobratia určeného meradla 

alebo zistenia odobratého rnnožstva elektriny v súlade s Prevádzkovým poriadkom 

a príslušnými všeobecne závaznými právnyrni predpisrni. 

3.8 Odberatel', ktorého odbemé miesto je pripojené na napaťovú úroveň vn a u ktorého 

je odber elektriny meraný na sekundámej strane transformátora a transformátor je jeho 

vlastníctvom, overí funkčnost' kompenzačného zariadenia transformátora na vlastné 

náklady a výsledky merania oznárni Dodávatel'ovi písonme na predpísanom formulári 

Hlásenie o meraní statického kondenzátora, ktorý je prístupný na internetovej stránke 

Dodávatel'a, a to v týchto prípadoch: 

a) ak ideo nové odbemé rniesto, najneskůr do 10 dní po pripojení, 

b) pri výmene transformátora, najneskůr do 1 O dní po výmene, 

c) ak o to Dodávatel' požiada, najviac však jedenkrát za 12 mesiacov. Pokial' Odberatel' 

takéto hlásenie Dodávatel'ovi nepredloží v uvedených lehotách, považuje sa 

transformátor za nevykompenzovaný a namerané hodnoty nie sú v súlade s hodnotami 

podl'a prislušného rozhodnutia ÚRSO. Dodávatel' má potom právo na základe údajov 

poskytnutých od PDS pripočítať k nameranej jalovej spotrebe jalové transformačné straty 

v zmysle platného cenového rozhodnutia ÚRSO. 

3.9 Důvody výmeny určeného meradla můžu byť najma: 

a) výmena určeného meradla pred uplynutím času platnosti overenia, 

b) výmena určeného meradla pri požiadavke na preskúšanie určeného meradla, 

c) výmena určeného meradla, ak nastala porucha na určenom meradle, 

d) výmena určeného meradla z důvodu zmeny zmluvných podmienok. 

3.10 Pri spůsobe a výške kompenzácie za nedodržanie dohodnutej kvality dodanej elektriny 

a s dodávkou súvisiacich služieb sa bude postupovat' v súlade s platnými právnymi 

predpisrni. 

3.11 Prevádzkovatel' distribučnej sústavy je povinný písonme informovat' Odberatel'a 

o termíne plánovanej výmeny určeného meradla aspoň patnásť ( 15) dní vopred; to 

neplatí, ak Odberatel' súhlasí s neskorším oznámením termínu plánovanej výmeny 

určeného meradla. Pri neplánovanej výmene určeného meradla sa termín výmeny 

určeného meradla oznámí Odberatel'ovi bezodkladne. Prevádzkovatel' distribučnej 
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sústavy je pri výmene určeného meradla povinný informovat' Odberatel'a o stave 
odobratého množstva elektriny a zároveň je povinný oznámit' stav určeného meradla 
pred výmenou a stav nového určeného meradla po výmene. Ak sa Odberatel' nezúčastní 
výmeny určeného meradla, je prevádzkovatel' distribučnej sústavy povirmý písomne 
informovat' Odberatel'a o výmene, stave určeného meradla pred výmenou a stave 
nového určeného meradla po výmene a uskladnit' demontované určené meradlo 
minimálne po dobu šesťdesiat (60) dní za účelom umožnenia kontroly stavu určeného 
meradla zo strany Odberatel'a. 

V. Prerušenie alebo obmedzenie distribúcie a dodávky elektriny 

4.1 Odberatel' b@rie na vedornie, že PDS je oprávnený obmedziť alebo prerušiť distribúciu 
elektriny v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu v prípadoch stanovených 
v § 31 ods. 1 písm.e) zákona o energetike a v príslušných ustanoveniach Prevádzkového 
poriadku. Počas takéhoto prerušenia alebo obmedzenia nie je Dodávatel' povinný 
dodávat' elektrinu a zabezpečovat' Distribučné služby do odberného miesta Odberatel'a 
podl'a Zmluvy. V uvedených prípadoch nemá Odberatel' nárok na náhradu škody ani 
ušlého ziskus výnimkou prípadov, keď škoda a ušlý zisk vznikli zavinením PDS. 

4.2 PDS informuje Odberatel'a o plánovanom obmedzení alebo prerušení distribúcie elektriny 
v súlade so zákonom o energetike a Prevádzkovým poriadkom. V prípade prerušenia 
dodávky a distribúcie elektriny z důvodu poruchy na dotknutom odbemom 
mieste Odberatel' informuje PDS o tejto skutečnosti prostredníctvom autorizovanej 
osoby poverenej PDS. Pre odberné miesta pripojené do distribučnej sústavy 
SK ENERGY, s.r.o. tel.: 00421 233 889 801. 

4.3 Dodávatel' je oprávnený obmedziť alebo prerušiť dodávku elektriny do odbemých rniest 
Odberatel'a uvedených v Zmluve a za tým účelom vo vlastnom mene požiadať PDS 
o obmedzenie alebo prerušenie distribúcie elektriny, ak Odberatel' odoberá elektrinu 
v rozpore so Zmluvou v zmysle § 46 ods. 1 písm. a) zákona o energetike. Za odber 
v rozpore so Zmluvou sa považuje aj prípad, keď je Odberatel' v omeškaní s úhradou 
faktúry alebo jej častí alebo preddavkov podl'a Zmluvy a ak si Odberatel' nesplnil túto 
svoju povinnost' ani v dodatočnej lehote, ktorú stanovil Dodávatel' v písomnej výzve 
Odberatel'ovi s upozornením, že dodávka elektriny bude prerušená. Písomná výzva 
Dodávatel'a podl'a predchádzajúcej vety sa považuje za doručenú Odberatel'ovi dňom 
prevzatia zásielky alebo diiom jej uloženia na pošte, aj keď sa Odberatel' o uložení 
zásielky nedozvedeJ, alebo dňorn odmietnutia prevzatia zásielky. Dodávatel' v takom 
prípade nie je povinný dodávat' elektrinu a zabezpečovat' Distribučné služby do 
odberného rniesta Odberatel'a podl'a Zmluvy a nezodpovedá za vzniknuté škody ani 
ušlý zisk Odberatel'a. Dodávatel' bezodkladne v lehote podl'a platných všeobecne 
závazných právnych predpisov potom, čo bola dlžná suma za dodávku elektriny 
vrátane nákladov spojených s prerušením a obnovením distribúcie elektriny pripísaná na 
jeho účet, požiada PDS o obnovenie distribúcie a dodávky elektriny do odbemého 
miesta Odberatel'a. Ak Dodávatel' na základe Zmluvy poskytuje Odberatel'ovi súčasne 
dodávku a distribúciu elektriny do odbemého miesta, dlžnou sumou za dodávku 
elektriny podl'a predchádzajúcej vety sa rozumie aj dlžná suma za Distribučné služby 
vrátane nákladov spojených s prerušením a obnovením distribúcie elektriny. Pripísaním 
dlžnej sumy na účet Dodávatel'a sa rozumie úhrada dlžnej sumy na účet Dodávatel'a 
s uvedením správneho variabilného symbolu v zmysle ods. 8.8 Všeobecných podmienok. 
V ostatných prípadoch po odstránení príčin neoprávneného odberu a po zaplatení faktúry 
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za zistený neoprávnený odber. Dodávatel' v takýchto prípadoch účtuje Odberatel'ovi 

poplatek za znovupripojenie odbemého miesta v zmysle platného cenníka služieb PDS, 

ktorý sa Odberatel' zavazuje zaplatit'. 

V. Reklamácie 

5.1 Ak niektorá zmluvná strana zistí, že údaje vo faktúre nie sú správne a je potrebné 

Vykonat' opravu fakturácie podl'a Zmluvy z dóvodov vzniknutých najma, ale nielen 

nesprávnou činnosťou určeného meradla, nesprávnym odpočtem určeného meradla, 

použitím nesprávnej konštanty určeného meradla, použitím nesprávnej ceny dodávky 

elektriny alalebo Distribučných služieb, tlačovou chybou vo vyúčtovaní , chybou 

v počítaní atebo nezohl'adnenírn zaplatených preddavkov a pod., majú zmluvné strany 

nárok na vzájemné vyrovnanie rozdielu. 

5.2 Ak Odberatel' zistí skutečnost' podl'a predchádzajúceho odseku 5.1. bez zbytečného 

odkladu zašle Dodávatel'ovi písomnú reklamáciu. 

5.3 Písemná reklamácia musí obsahovat' najma 

a) označenie Odberatel'a ( obchodné meno, číslo obchodného partnera) 

b) identifikačné údaje reklamovanej faktúry vrátane variabilného symbolu, 

c) presný opis reklamovanej skutečnosti vrátane odóvodnenia reklamácie 

a predloženiapodkladov ( dokumentácie) potrebných na prešetrenie reklamácie, pripadne 

ďalšie dóležité skutečnosti rozhodné pre posúdenie reklamácie, d) podpis Odberatel'a 

alebo jeho oprávneného zástupcu, 

e) dátum reklamácie, 

f) číslo miesta spotreby alebo EIC kód odbemého miesta, g) adresu odbemého miesta, 

h) adresu , na ktorú bude odpoveď zaslaná (v prípade, ak nie je zhodná s adresou 

zaznamenanou v zákazníckom systéme společnosti ZSE Energia, a.s.) . 

5.4 Dodávatel' vykoná overenie správnosti vyúčtovania v lehote 30 dní odo dňa doručenia 

reklamácie Odberatel'a a v prípade opodstatnenej reklamácie v uvedenej lehote vykoná aj 

odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní vyhotovením opravnej faktúry. Ak 

chybu zistí Dodávatel', bezodkladne vyhotoví opravnú faktúru . 

5.5 Odberatel' má právo reklamovat' aj iné chyby a nedostatky, ku kterým došlo pri realizácii 

Zmluvy. Dodávatel' reklamáciu prešetrí a výsledek prešetrenia písornne oznámí 

Odberatel'ovi v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie, pokial' z príslušného všeobecne 

závazného právneho predpisu nevyplýva iná lehota. Pokial' si prešetrenie reklamácie 

vyžaduje súčinnosť tretej strany, napríklad v prípade reklamácie kvality elektriny, ktorá si 

vyžaduje vykonanie meraní a ich vyhodnocovanie, móže Dodávatel' predÍžit' lehotu na 

vybavenie reklamácie o ďalších najviac 30 dní. Týmto nie sú dotknuté povinnosti 

Dodávatel'a podl'a Štandardov kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb. 

5.6 Uplatnenie reklamácie Odberatel'a na správnost' vystavenej faktúry nemá odkladný účinek 

na jej zaplatenie. V pripade neopodstatnenej reklamácie je Dodávatel' oprávnený 

vyúčtovat' Odberatel'ovi náklady súvisiace s jej prešetrenírn a úrok z omeškania podl'a 

článku VIII. Všeobecných podmienok až do doby uhradenia faktúry. 

5.7 Odberatel' móže reklamáciu uplatnit' písomne u Dodávatel'a: 
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a) na doručovaciu adresu: SK Energy, s.r.o., Púchovská 16, Bratislava PSČ 831 06, 

b) na e-mailovú adresu: ah-energy@ah-energy.cz, 

c) osobne v kontaktných miestach Dodávatel'a na predpísanom tlač i ve Dodávatel'a. 

5.8 Odberatel' je v súlade s ust. § 37 Zákona o regulácii oprávnený predložiť Úradu na 

mimosúdne riešenie spor s Dodávatel'om, ak sa ohl'adom predmetu sporu uskutečnilo 

reklamačné konanie a Odberatel' nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spósobom 

jej vybavenia. 

5.9 Návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu možno predložiť Úradu najneskór do 

štyridsaťpať ( 45) dní od doručenia informácie Dodávatel'a o spósobe vybaveni a 

reklamácie a musí obsahovat': 
• 

(a) meno, priezvisko a elektronickú alebo poštovú adresu Odberatel'a; 

(b) názov a sídlo Dodávatel'a, 

( c) predmet sporu, 

( d) odóvodnenie nesúhlasu s výsledkom reklamácie alebo spósobom vybavenia reklamácie a 

(e) návrh riešenia sporu. 

5.1 O Uplatnením, pripadne neuplatnením prostriedkov na mimosúdne riešenie sporu podl' a 

predchádzajúcich odsekov nie je dotknuté právo Účastníkov obrátit' sa so spornou vecou 

na súd. 

VI. Cena za dodávku elektriny a za Distribučné služby 

6.1 Od bera tel' elektriny si volí tarifný produkt dodávky elektriny ( ďalej len "tarifný produkt") 

podl'a svojich odberových parametrov v súlade s obchodnými podmienkami pre zvolený 

tarifný produkt. Výher tarifného produktu možno zmeniť po uplynutí 12 mesiacov od 

poslednej zmeny tarifného produktu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

6.2 Cena za dodávku elektriny sa Odberatel'ovi účtuje podl'a tarifného produktu dohodnutého 

v Zmluve v súlade s Cenníkom tarifných produktov a rozhodnutím ÚRSO platným v čase 

odberu elektriny. 

6.3 Cenník tarifných produktov (ďalej len "Cenník") je pre odberatel'ov Dodávatel'a dostupný 

na webovej stránke Dodávatel'a www.ah-energy.cz. Cenník je tiež prístupný 

v kontaktných rniestach Dodávatel'a. Dodávatel' je oprávnený meniť Cenník, pričom 

zmenu Cenníka zverejňuje Dodávatel' na svojej web'ovej stránke www.ah-energy.cz, 

alebo Odberatel'a o zmene Cenníka písomne informuje alebo písomne upozorní 

Odberatel'a na uverejnenie zmeny Cenníka na svojich uvedených webových stránkach 

a to najmenej 30 dní pred účinnosťou zmeny Cenníka. Odberatel' je povinný sa so 

zmenou Cenníka oboznárniť. Odberatel' je po oboznámení sa so zmenou Cenníka 

oprávnený od Zmluvy písomne odstúpiť, pričom oznámenie o odstúpení musí byť 

doručené Dodávatel'ovi najneskór do dňa účinnosti zmeny Cenníka. Ak Odberatel' 

v uvedenej lehote neodstúpi od Zmluvy, bude sa zmena Cenníka považovat' 

Odberatel'om za odsúhlasenú a zmena sa stane závazná pre ďalší zmluvný vzťah podl'a 

Zmluvy odo dňa účinnosti zmeny Cenníka. Ak Odberatel' odstúpi v uvedenej lehote od 

Zmluvy, účinnost' Zmluvy sa končí dňom prvého možného termínu zmeny dodávatel'a 

elektriny podl' a Pravidiel trhu, ku ktorému má Odberatel' možnost' zmeniť dodávatel a 

elektriny v súlade s procesom zmeny dodávatel'a podl'a Prevádzkového poriadku po 
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zverejnení (oznámení) zmeny Cenníka, resp. posledným dňom pred účinnost' o u zmeny 

Cenníka, ak to Odberatel' výslovne uvedie v odstúpení od Zmluvy. V čase od 

nadobudnutia účinnosti zmeny Cenníka do zániku Zmluvy podl a predchádzajúcej vety 

účtuje Dodávatel' Odberatel'ovi ceny za dodávku elektriny podl'a platného Cenníka. 

Písornné odstúpenie od Zmluvy predstavuje pre zmluvné strany dohodnutý výlučný 

spósob pre vyslovenie nesúhlasu so zmenou Cenníka. Za súhlas Odberatel'a so 

zmenou Cenníka bude považované aj to, ak Odberatel' pokračuje vo využívaní 

služieb Dodávatel'a podl'a predmetu Zmluvy tak, že zo všetkých okolností jeho konania 

je zrejmý úmysel pokračovat' v zmluvnom vzťahu s Dodávatel'om podl'a Zmluvy. 

6.4 Ceny za Distribučně služby sa Odberatel'ovi účtujú podl'a platných cenových rozhodnutí 

ÚRSO vzťahujúcich sa na Distribučně služby poskytované PDS podl'a sadzby 

dohodnutej vtzmluve a podl'a cenníka služieb PDS. 

6.5 Ak dojde k zmene regulovaných cien za Distribučně služby na základe zmeny cenového 

rozhodnutia ÚRSO počas zmluvného obdobia, Dodávatel' je oprávnený účtovat' 

Odberatel'ovi ceny v súlade s podmienkami príslušného nového cenového rozhodnutia 

ÚRSO. 

6.6 Dodávatel' je oprávnený v prípade zmeny cenníka služieb PDS upravit' fakturovanie ceny 

za tieto služby v súlade so zmenou tohto cenníka. 

6.7 Cenník služieb Dodávatel'a je uverejnený na webovom sídle Dodávatel'a na webovej 

stránke www.ah-energy.cz. 

6.8 Odberatel' je povinný uhradit' Dodávatel'ovi spolu s cenou za plnenia podl'a Zmluvy aj 

ďalšie platby, resp . poplatky súvisiace s predmetom Zmluvy, ak svojím konaním, resp. 

nekonaním vyvolal vznik skutečností a potrebu uskutočnenia ďalších úkonov (služieb) 

zo strany Dodávatel'a a tieto sú spoplatňované podl'a Cenníka služieb Dodávatel'a alebo 

cenníka služieb PDS. 

VII. Dane a poplatky 

7.1 K cenám za dodávku elektriny s a pri fakturácii pripočíta spotrebná daň z elektriny 

v súlade so zákonom č . 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zenmého 

plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho 

oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o spotrebnej dani z elektriny") 

v sadzbách platných ku dňu vzniku daňovej povitmosti a daň z pridanej hodnoty 

v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridapej hodnoty v znení neskorších 

predpisov alebo právnyrn predpisom, ktorý tento zákon nahradí (ďalej len "zákon 

o dani z pridanej hodnoty"), v sadzbách platných ku dňu vzniku daňovej povinnosti . 

7.2 K cenám za Distribučně služby sa pri fakturácii pripočíta daň z pridanej hodnoty v súlade 

s platným a účinným zákonom o dani z pridanej hodnoty v sadzbách platných ku dňu 

vzniku daňovej povinnosti. 

7.3 Ak Odberatel' požaduje dodávku elektriny oslobodenú od spotrebnej dane z elektriny 

a je držitel'om povolenia na oslobodenú elektrinu tak, ako to ustanovuje zákon 

o spotrebnej dani z elektriny, je povinný jedno vyhotovenie tohto povolenia odovzdať 

Dodávatel'ovi v súlade s prislušnou právnou úpravou. 

7.4 Odberatel', ktorému bolo doplnené póvodné povolenie na oslobodenú elektrinu, vydané 

nové povolenie na oslobodenú elektrinu alebo ktorému bolo odňaté povolenie na 
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oslobodenú elektrinu, je povinný o týchto skutočnostiach pisonme informovat' 

Dodávatel'a najneskor do troch pracovných dní odo dňa vzniku týchto skutečností. 

Odberatel' zodpovedá Dodávatel'ovi za škodu sposobenú porušením právnych povinností 

v súvislosti s nadobudnutím, zmenou alebo odňatím povolenia na oslobodenú elektrinu 

v zmysle prislušnej právnej úpravy a neoznámením Dodávatel'ovi o doplnení povodného 

povolenia na oslobodenú elektrinu, vydaní nového povolenia na oslobodenú elektrinu 

alebo o odňatí povolenia na oslobodenú elektrinu. 

7.5 V pripade, že dodávka elektriny bude zaťažená inými daňami, poplatkami alebo inými 

obdobnými peňažnými platbami zavedenými legislatívou Slovenskej republiky, ktoré 

nie sú uplatňované v čase uzatvárania Zmluvy, cena za dodávku elektriny sa upraví 

o prislušnú s~mu. 

VIII. Platobné podmienky a fakturácia 

8.1 Dodávka elektriny a Distribučné služby sú v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty 

považované za opakované dodanie tovaru a služby. Faktúry sa vystavujú spoločne za 

dodávku elektriny a Distribučné služby. 

8.2 Odberatel' s mesačným odpočtem sa zavazuje uhrádzať preddavky za dodávku elektriny 

a Distribučné služby spravidla vo výške 80 % predpokladaného objemu mesačnej 

spotreby elektriny. Výška, počet, termíny a sposob platby preddavku sú dohodnuté 

v Zmluve, prip. v Dohode úhrady preddavkov pre mesačné zúčtovanie k Zmluve. 

Zmluvné strany sa možu priebežne dohodnúť n~ zmene preddavkov dodatkem 

k Zmluve, prip. v Dohode úhrady preddavkov pre mesačné zúčtovanie k Zmluve. 

Úhrady preddavkov sa uskutočňujú bezhotovostným platobným stykom na účet 

Dodávatel'a, ktorý je uvedený v Zmluve. 

8.3 Odberatel'om s iným ako mesačným odpočtem (spravidla s ročným odpočtem) sa 

spravidla mesačne vystavujú faktúry za opakované dodanie tovaru a služby za 

predpokladané odobraté nmožstvo elektriny. Spotreba elektriny je odhadnutá na základe 

skutečného odberu elektriny za predchádzajúce zúčtovacie obdobie alebo z plánovaného 

odberu elektriny na nadchádzajúce zúčtovacie obdobie predpokladanej dodávky 

elektriny. alebo na základe skutečného odpočtu v priebehu roka. 

8.4 Faktúru za spotrebu elektriny pre Odberatel'ov s mesačným odpočtem Dodávatel' vyhotoví 

k poslednému dňu príslušného mesiaca a pre Odberatel'ov s iným ako mesačným odpočtem 

vyhotoví Dodávatel' na základe odpočtu k poslednému dňu odpočtového cyklu (spravidla 

ku koncu kalendárneho roka). Vo vyúčtovacej faktúre za spotrebu elektriny sa uvedie 

rozdiel medzi predpokladaným odberom elektriny a skutečným odberom elektriny vo 

finančnom vyjadrení. Vo vyúčtovacej faktúre za spotrebu elektriny sa odpočítajú všetky 

preddavkové platby požadované v danom fakturačnom období (bez ohl'ádu na to, či bolí 

uhradené), resp. u Odberatel'ov s mesačným odpočtem preddavky, ktoré boli uhradené za 

prislušný mesiac. Vyúčtovaciu faktúru za spotrebu elektriny vystavuje Dodávatel' aj 

v prípade mimoriadneho odpočtu, najma pri výmene určeného meradla, ukončení odberu 

apod. 

8.5 Vyfakturovaný nedoplatek Odberatel' uhradí Dodávatel'ovi v lehote splatnosti faktúry. 

Vyfakturovaný preplatok Dodávatel' vráti Odberatel'ovi v termíne do dátumu splatnosti 

faktúry. 
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8.6 Odberatel' sa zavazuje platit' faktúry bezhotovostným platobným stykom pod správnym 
variabilným symbolom uvedeným na jednotlivých faktúrach na účet Dodávatel'a, ktorý 
je uvedený na faktúrach . V prípade, že fak:túra nebude obsahovat' číslo účtu , Odberatel' 
je povinný uskutočnú' platbu na číslo účtu Dodávatel'a uvedeného v Zmluve. Dodávatel' 
odosiela faktúry v deň ich vystavenia. 

8.7 Splatnost' faktúry je 14 kalendárnych dní od dátumu jej vystavenia. Ak pripadne tento 
deň na sobotu alebo deň pracovného pokoja, dňom splatnosti je najbližší nasledujúci 
pracovný deň . 

8.8 Úhradou sa rozumie pripísanie vyfakturovanej sumy na správny účet Dodávatel'a 
s uvedením správneho variabilného symbolu uvedeného na faktúre alebo dohodnutého 
v Zmluve. Ak Odberatel' poukáže úhradu s nesprávnym variabilným symbolom alebo 
ju poukáže na nesprávny bankový účet Dodávatel'a, ako je uvedené na faktúre alebo 
dohodnuté v Zmluve, Dodávatel' je oprávnený vrátit' mu úhradu ako neumiestnenú 
(neidentifikovatel'nú) a účtovat' mu úrok z omeškania podl'a odseku 8.10, resp. 8.11 za 
oneskorené plnenie od dátumu splatnosti až do prijatia správne poukázanej platby. 

8.9 Ak Odberatel' neuhradí akúkol'vek faktúru zo zmluvného vzťahu s Dodávatel'om podl'a 
Zmluvy v lehote splatnosti, Dodávatel' má právo vyzvat' Odberatel'a na zaplatenie 
faktúry napríklad formou písomnej výzvy na zaplatenie (upomienka), SMS správou, 
telefonicky a podobne. Dodávatel' je oprávnený účtovat' Odberatel'ovi náklady na 
písornnú výzvu v súlade s Cenníkom služieb Dodávatel'a. Písornná výzva Dodávatel'a 
podl'a predchádzajúcej vety sa považuje za doručenú Odberatel'ovi dňom prevzatia 
zásielky alebo dňom jej uloženia na pošte, aj keď sa Odberatel' o uloženi zásielky 
nedozvedeJ, alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky. 

8.10 Ak Odberatel' s mesačným odpočtom neuhradí v príslušnom mesiaci preddavok podl'a 
Zmluvy príp. podl'a Dohody úhrady preddavkov pre mesačné zúčtovanie k Zmluve, je 
Dodávatel' oprávnený účtovat' Odberatel'ovi úrok z omeškania v zmysle všeobecne 
závazných právnych predpisov z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania od 
dátumu splatnosti preddavku do posledného dňa v mesiaci, v ktorom mal byt' preddavok 
uhradený. Odberatel' je povinný vyúčtované úroky uhradit'. 

8.11 Ak je Odberatel' v omeškaní s úhradou akejkol'vek faktúry zo zmluvného vzťahu 
s Dodávatel'om podl'a Zmluvy, je Dodávatel' oprávnený účtovat' Odberatel'ovi úrok 
z omeškania v zmysle všeobecne závazných právnych predpisov z dlžnej sumy za každý 
aj začatý deň omeškania od dátumu splatnosti faktúry až do jej úhrady. Odberatel' je 
povinný vyúčtované úroky uhradit'. 

8.12 Dodávatel' má právo priradiť platbu Odberatel'a na najstaršiu neuhradenú pohl'adávku 
Odberatel'a zo Zmluvy, pokial' nebude Odberatel'om platba výslovne priradená ku 
konkrétnej pohl'adávke. 

8.13 Faktúry vyhotovené prostriedkami hromadného spracovania (výpočtovou technikou) 
nemusia byť Dodávatel'om podpísané. Odberatel' berie na vedomie, že v prípade dohody 
medzi Dodávatel'om a Odberatel'om o elektronickom vyhotovení faktúry me Je 
Dodávatel' povinný zasielať Odberatel'ovi faktúru aj v tlačenej písonmej forme. 

IX. Náhrada škody 

9.1 Ak poruší niektorá zo zmluvných strán povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, má poškodená 
zrnluvná strana právo na náhradu preukázane vzniknutej škody okrem prípadov, keď 
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škoda bola spósobená obmedzenírn alebo prerušenírn dodávky elektriny a Distribučných 

služieb v súlade so zákonem, Prevádzkovým poriadkom prislušného PDS, Zrnluvou 

a Všeobecnými podrnienkami alebo porušenie povinnosti bolo spósobené okolnosťami 

vylučujúcimi zodpovednosť. 

9.2 Dodávatel' nezodpovedá za škody spósobené nedodaním elektriny, které vznikli plÍ 

zabezpečovaní povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme v zmysle ustanovení 

§ 24 zákona o energetike. 

9.3 Dodávatel' tiež nezodpovedá za škody, akje dodávka elektriny zabezpečená cez zariadenie 

subjektu, který nie je držitel'om licencie na distribúciu, a nedodanie elektriny bolo 

spósobené poruchou alebo inou udalosťou na tomto zariadení. 

9.4 Odberatel' zftdpovedá za škodu spósobenú neoprávneným odberom v súlade so zákonem 

o energetike a prislušnými všeobecne závaznými právnyrni predpismi. Odberatel' je 

povinný uhradit' náklady spojené so zistením a odstránením neoprávneného odberu. 

9.5 Odberatel' s Dodávatel'om sa budú navzájem informovat' o všetkých skutočnostiach, pri 

kterých sú si vedorní, že by mohli viesť k škodám, a usilovat' sa hroziace škody odvrátit'. 

X. Ukončenie a zánik Zmluvy 

10.1 Zmluva sa uzatvára písomne a móže byť uzatvorená na dobu urči tú alebo na dobu 

neurči tú. 

10.2 Ak je Zmluva uzatvorená na dobu určitú aspoň na dvanásť mesiacov a žiadna zo 

zmluvných strán v lehote 2 mesiacov pred uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva 

uzatvorená, neoznámi písomne druhej zmluvnej strane, že trvá na jej zániku uplynutím 

dohodnutej doby a nesúhlasí s predÍžením jej platnosti, doba platnosti Zmluvy sa 

uplynutím tejto dohodnutej doby mení na dobu neurčitú. 

10.3 Zmluvu uzatvorenú na dobu neurči tú móže písomne vypovedať bez uvedeni a do vodu 

ktorákol'vek zo zmluvných strán, výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť od 

prvého dňa kalendámeho mesiaca nasledujúceho po doručení písornnej výpovede 

a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Výpoveď musí 

obsahovat' presnú identifikáciu odbemého rniesta uvedeného v Zmluve, a to v rozsahu: 

EIC kód a adresa rniesta spotreby. 

10.4 Zmluva móže byť ukončená písemnou dohodou zmluvných strán. 

10.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany Odperatela je Dodávatel oprávnený 

písornne odstúpiť od Zmluvy. Za podstatné porušenie Zrnluvy zo strany Odberatel'a sa 

považuje najma: 

a) omeškanie Odberatel'a s úhradou preddavku alebo faktúry v lehote splatnosti, ak 

Odberatel' neuhradil preddavok alebo faktúru ani v dodatočnej lehote určenej 

Dodávatel'om, která nemóže byť kratšia ako 5 dní od doručenia výzvy na úhradu; 

b) neoprávnený odber elektriny v zmysle zákona o energetike; 

c) ak Odberatel' svojírn odberom ohrozuje bezpečnost', spol'ahlivosť alebo kvalitu dodávky 

elektriny; 

d) ak Odberatel' opakovane nespristupní odbemé miesto na vykonanie montáže určeného 

meradla, 

13 



e) ak Odberatel' opakovane ani po písomnej výzve neumožní pristup PDS alebo 
Dodávatel'ovi k určenému meradlu, prístup k odbemému elektrickému zariadeniu alebo 
opakovane neumožrú montáž určeného meradla alebo zariadenia na prenos informácií 

o nameraných údajov, 

f) neplnenie povinností vyplývajúcich Odberatel'ovi zo zákona o energetike a súvisiacich 
právnych predpisov, ak Odberatel' nevykoná nápravu ani po písomnej výzve Dodávatel'a, 

g) iné prípady porušenia Zmluvy zo strany Odberatel'a uvedené vo Všeobecných 

podmienkach alebo v Zmluve ako podstatné porušenie Zmluvy. Účinnost' odstúpenia 
od Zmluvy nastane dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy 

Dodávatel'om Odberatel'ovi alebo neskorším dňom uvedeným v písornnom oznámení 
Dodávatel'a . o odstúpení od Zmluvy zaslanom Odberatel'ovi. Písornné oznámenie 
Dodávatel'a o odstúpení od Zmluvy sa považuje za doručené Odberatel'ovi dňom 
prevzatia zásielky alebo dňorn jej uloženia na pošte, aj keď sa Odberatel' o uložení 

zásielky nedozvedel, alebo dňorn odmietnutia prevzatia zásielky. 

10.6 V prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany Dodávatel'a, a to v prípade, ak 
Dodávatel' bezdóvodne poruší svoju povinnost' dodať Odberatel'ovi elektrinu 

a zabezpečit' Distribučné služby v súlade s podmienkami Zmluvy a túto povinnost' si 
nesplní ani v dodatočnej lehote určenej Odberatel'om, ktorá nesrnie byť kratšia ako 1 O 
dní od doručenia výzvy Odberatel'a Dodávatel'ovi, je Odberatel' oprávnený od Zmluvy 

písomne odstúpiť. Účinnost' odstúpenia nastane dňom doručenia písornného oznámenia 
o odstúpení od Zmluvy Odberatel'orn Dodávatel'ovi alebo neskorším dňom uvedeným 

v písornnom oznámení Odberatel'a o odstúpení od Zrnluvy zaslanom Dodávatel'ovi . 
Písornné oznámenie Odberatel'a o odstúpení od zmluvy podl'a predchádzajúcej vety sa 

považuje za doručené Dodávatel'ovi dňom prevzatia zásielky alebo dňom jej uloženi a na 
pošte, aj keď sa Dodávatel' o uložení zásielky nedozvedel, alebo dňom odmietnutia 
prevzatia zásielky. 

10.7 Každá zo zmluvných stránje oprávnená od Zmluvy odstúpiť, ak 

a) druhá zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu alebo 

b) bol návrh na vyhlásenie konkurzu voči druhej zmluvnej strane podaný treťou osobou, 
pričom dotknutá zmluvná strana je platobne neschopná alebo je v situácii, ktorá 
odóvodňuje začatie konkurzného konania, alebo 

c) bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz alebo bol návrh na vyhlásenie 
konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku alebo 

d) druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie. 

10.8 V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Dodávatel'a alebo Odberatel'a je Dodávatel' 
oprávnený ukončit' dodávku elektriny a Distribučné služby odpojením odbemého miesta 
ku dňu zániku Zmluvy. · 

10.9 V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované práva a povinnosti vyplývajúce zo 

Zmluvy do dňa účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné vyrovnat' všetky 
pohl'adávky a závazky vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy. 

10.10 Odstúpenie od Zmluvy alebo jej ukončenie z iného dóvodu sa nedotýka práva na 

uplatnenie nárokov vyplývajúcich z porušenia Zmluvy vrátane oprávnenia na náhradu 
škody, zmluvných ustanovení týkajúcich sa vol'by práva, riešenia sporov medzi 
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zmluvnými stranami a ostatných ustanovení, ktoré podl'a Zmluvy alebo vzhl'adom na 
svoju povahu majú trvat' aj po ukončení Zmluvy. 

10.11 V prípade ukončenia Zml u vy Odberatel' umožní Dodávatel'ovi vykonat' úkony 
súvisiace s ukončením dodávky elektriny a Distribučných služieb vrátane odobratia 
určeného meradla a odpojenia odberného miesta. 

10.12 Ak bol s Odberatel'om dohodnutý závazok rninimálneho odberu, p1i ukončení Zmluvy 
je Dodávatel' oprávnený tento závazok Odberatel'ovi fakturovat v konečnej faktúre. 

XI. Vyššia moc/vis maior 

11 .1 Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností 
vyplývajúcich zo Zmluvy v prípade, ak toto neplnenie je výsledkom okolností 
vylučujúcich zodpovednosť/vis maior v zmysle § 374 Obchodného zákonníka v jeho 
platnom znení (najma vojna, celoštátny štrajk, zemetrasenie, záplava, požiare, 
teroristický útok). Na základe požiadavky druhej zmluvnej strany strana dotknutá 
okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť predloží doklad o existencii okolností 
vylučujúcich zodpovednosť, ktorý vydajú príslušné úrady alebo organizácia zastupujúca 
záujmy krajiny póvodu. 

11.2 Zmluvne dohodnuté termíny sa predlžujú o dobu trvania okolností vylučujúcich 
zodpovednosť/vis maior. Ak doba ich trvania presahuje 30 dní, ktorákol'vek zo 
zmluvných strán je oprávnená písomne odstúpiť od Zmluvy bez akýchkol'vek 
negatívnych právnych dósledkov pre odstupujúcu zmlu~ú stranu. 

11.3 Pokial' sa zmluvné strany nedohodnú inak, pokračujú po vzniku okolností vylučujúcich 
zodpovednosť v plnení svojich závazkov podl'a Zmluvy, pokial' je to rozunme možné, 
a budú hl'adať iné alternatívne prostriedky na plnenie Zmluvy, ktorým nebránia okolnosti 
vylučujúce zodpovednosť. 

11.4 Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnost' alebo ktorá s prihliadnutím na všetky 
okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnost' zo zmluvného vzťahu, je povinná 
oznámit' písonme druhej zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá bráni alebo bude bránit' 
v plnení povinnosti, jej dósledky a predpokladané trvanie. Správa sa musí podat' bez 
zbytečného odkladu po tom, čo sa povinná zmluvná strana o prekážke dozvedela alebo 
pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Škody vyplývajúce z neskorého oznámenia 
o hrozbe alebo vzniku vis rnaior bude niesť zmluvná strana zodpovedná za takéto neskoré 
oznámenie. 

XII. Záverečné ustanovenia 
. 12.1 Zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnost' nadobúda dňorn skutečného začatia poskytovania dodávky elektriny. 
12.2 Pred uzatvorením Zmluvy je Odberatel' povinný Dodávatel'a pravdivo a presne 

informovat' o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre Dodávatel'a s ciel'om 
uzatvorenia a plnenia Zmluvy. 

12.3 Situácie a úkony, ktoré nie sú výslovne upravené alebo riešené v Zmluve a vo 
Všeobecných podmienkach alebo v iných dojednaniach medzi zmluvnými stranarru, sa 
budú riešiť medzi Dodávatel'om a Odberatel'om individuálne, podl'a ustanovení 
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príslušných všeobecne závazných právnych predpisov, obchodných zvyklostí 
a všeobecných zásad, na ktorých je zmluvný vzťah medzi Dodávatel'om a Odberatel'om 
postavený. 

12.4 Zmluvu možno zrušit' iba písornne. Zmluvu možno meniť alebo dopÍií.at' len písomnými 
dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán s výnimkou 
týchto Všeobecných podmienok, zmeny ceny tarifných produktov a regulovaných cien. 

12.5 Odchylné dojednania v Zmluve majú prednosť pred znením Všeobecných podmienok 
a obchodných podmienok zvoleného tarifného produktu. 

12.6 Zmena identifikačných údajov zmluvných strán, ako aj čísla účtu, zmena útvaru 
zodpovedného za uzatvorenie a plnenie Zmluvy, zmena doručovacej adresy alebo zmena 
kontaktných•osób a zmeny fakturačných a platobných údajov (adresa zasielania faktúr, 
číslo bankového účtu, obdobie vystavovania faktúr za spotrebu elektriny, počet faktúr 
vystavených odhadom a spósob úhrady faktúr) sa nebudú považovat' za zmeny 
vyžadujúce uzavretie dodatku k Zmluve. Zmluvná strana dotknutá takouto zmenou je 
povinná zmeny týchto údajov písornne oznámit' druhej zrnluvnej strane bez zbytočného 
odkladu, najneskór však do 15 dní od zmeny príslušných údajov. Nesplnenie tejto 
oznamovacej povinnosti je na ťarchu povinnej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa 
zavazujú poskytovat' si včas všetky informácie, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie 
podl' a Zmluvy. 

12.7 Všeobecné podmienky sú dostupné na internetových stránkach Dodávatel'a 
www.ah-energy.cz a v kontaktných miestach Dodávatel'a. Dodávatel' je oprávnený 
menit' a dopÍií.ať Všeobecné podmienky. Dodávatel' zyerejií.uje zmeny alebo doplnenia 
Všeobecných podmienok na svojej intemetovej stránke www.ah-energy.cz alebo 
písornne oboznámi Odberatel'a s týmito zmenami alebo doplneniami Všeobecných 
podmienok alebo písornne upozorní Odberatel'a na ich uverejnenie na svojej internetovej 
stránke najmenej 30 dní pred nadobudnutím činnosti zmien alebo doplnení Všeobecných 
podmienok, Odberatel' je povinný sa s novelizovanými Všeobecnými podmienkami 
oboznámiť. Odberatel' po takomto zverejnení, resp. oznámení móže odstúpiť od Zmluvy, 
pričom odstúpenie musí byť doručené Dodávatel'ovi najneskór do dňa účinnosti zmeny. 
Ak Odberatel' v uvedenej lehote neodstúpi od Zmluvy, budú sa zmeny alebo doplnenia 
Všeobecných podmienok považovat' Odberatel'om za odsúhlasené a stanú sa 
neoddelitel'nou súčasťou Zmluvy v deň, ktorým nadobúdajú účinnost', a závaznými pre 
ďalší zmluvný vzťah podl'a Zmluvy. Ak Odberatel' odstúpi v uvedenej lehote od Zmiuvy, 
účinnost' Zmluvy sa končí dií.om prvého možného termínu zmeny dodávatel'a elektriny 
podl'a Pravidiel trhu, ku ktorému má Odberatel' možnost' zmeniť dodávatel'a elektriny 
v súlade s procesom zmeny dodávatel'a podl'a Prevádzkového poriadku po zverejnení 
(oznámení) zrnien Všeobecných podmienok, resp. posledným dňom pred účinnosťou 
zmien Všeobecných podrnienok, ak to Odberatel' výslovne uvedie v odstúpení od 
Zmluvy. V čase od nadobudnutia účinnosti zrnien Všeobecných podmlenok do zániku 
Zmiuvy podl'a predchádzajúcej vety sa zmluvný vzťah medzi Dodávatel'om 
a Odberatel'om riadi novými Všeobecnými podrnienkarni. Písornné odstúpenie od 
Zmluvy predstavuje pre zrnluvné strany dohodnutý výlučný spósob vysiovenia 
nesúhlasu s novelizovanými Všeobecnými podmienkarni. Za súhlas Odberatel'a so 
zmenarni alebo doplneniarni Všeobecných podrnienok bude považované aj to, ak 
Odberatel' pokračuje vo využívaní služieb Dodávatel'a podl'a predmetu Zmluvy tak, že 
zo všetkých okolností jeho konania je zrejmý úrnysel pokračovat' v zmluvnom vzťahu 
s Dodávatel'om podl'a Zmluvy. Pre vylúčenie pochybností zmena Všeobecných 
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podmienok je vykonaná formou vydania nových Všeobecných podmienok so 

zapracovanýmizrnenarrů. 

12.8 Právny vzťah založený Zrnluvou sa riadi a spravuje zákonorn č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v platnorn zne1ú. 

12.9 Zrnluvné strany vynaložia úsilie, aby pripadné spory vyplývajúce zo Zmluvy boli 

urovnané cestou zrrůeru. Spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami zo Zmluvy, sa 

prednostne budú riešiť dohodou zmluvných strán. Ktorákol'vek strana je oprávnená 

predložiť spor na vyriešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky. 

12.10 Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch vyhotoveniach s rovnakou právnou silou, pričom každá 

zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení. 

12.11 Všetky ozn!menia, výzvy a iné podania, ktoré sa majú podl'a Zmluvy urobiť písomne, 

sa budú považovat' za riadne podané, ak budú doručené druhej zmluvnej strane osobne 

alebo poštou na adresu zmluvnej strany uvedenú v Zmluve alebo oznán1enú písomne 

druhej zmluvnej strane podl'a ods. 12.6 alebo urobené elektronickými prostriedkarni 

podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Ak nie je v týchto Všeobecných 

podmienkach uvedené inak, každé oznárnenie, výzva alebo podanie sa bude považovat' 

za doručené v prvý nasledujúci pracovný deň po jeho doručení zmluvnej strane 

v prípade jeho neprevzatia zmluvnou stranou tretí pracovný deň po uložení zásielky, aj 

keď sa táto zmluvná strana o uložení nedozvedela, alebo v deň odmietnutia jeho 

prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je adresované. V prípade odoslania elektronickými 

prostriedkarrů ( e-mailom) s a každé oznámenie, výzva alebo podanie bude považovat' za 

doručené v deň, keď bola správa odoslaná, ak bola odoslaná v pracovný deň do 16.30 

hod., v opačnom prípade nasledujúci pracovný deň po dni, keď hola správa odoslaná. 

12.12 Odberatel' nemóže postúpiť alebo previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo 

Zmluvy ako celok alebo ich časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávatel'a. 

12.13 Pokial' nie je uvedené vo Všeobecných podmienkach inak, všetky práva a povinnosti 

vyplývajúce z platnej Zmluvy prechádzajú v pripade splynutia, zlúčenia alebo 

rozdelenia Dodávatel'a v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka na jeho 

právneho nástupcu alebo právnych nástupcov tak, ako to bude určené v platnej zmluve 

o splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločnosti. 

12.14 Nadpisy v Zmluve a v týchto Všeobecných podmienkach slúžia len na prehl'adnost 

a neberú sa do úvahy pri výklade Zmluvy, rovnako sa nepovažujú za defirucie, zmeny 

alebo vysvetlivky zmluvných ustanovení. 

12.15 Ustanovenia Zmluvy sú oddelitel'né. Ak sa počas ttvania zmluvného vzťahu stane 

akékol'vek ustanovenie Zmluvy (alebo jeho časť) neplatné alebo nevynútitel'né 

v dósledku zmeny platných právnych predpisov, nebude tým dotknutá platnost' ani 

vynútitel'nosť ostatných ustanovení Zmluvy a zmluvné strany sa zavazujú rokovat' 

s ciel'om úpravy zmluvného vzťahu v zmysle novej právnej úpravy a nahradit' dotknuté 

ustanovenia novými, určenými právnou úpravou, resp. zrnenou tak, aby bol zachovaný 

účel Zmluvy a zárnery zmluvných strán obsiahnuté v póvodných ustanoveniach. 

12.16 Informácie o dodávke elektriny, cenách za dodávku elektriny, službách spojených s jej 

dodávkou a o aktuálnej ponuke služieb Dodávatel'a móže Odberatel' získat' 

prostredníctvom webových stránok Dodávatel'a www.ah-energy.cz a na kontaktných 

miestach Dodávatel'a. Zákaznícke služby zabezpečujú služby odberatel'om Dodávatel'a 
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aj prostredníctvom telefónnej Zákazníckej linky, telefónne číslo: 00421 233 889 801 

a prostredníctvom Zákazníckej e-mailovej adresy ah-energy@ah-energy.cz. 

12.17 Pri kontaktovaní Zákazníckej linky je Odberatel' povinný identifikovat' sa dvoma 

nezávislými údajmi: číslom obchodného partnera, číslom miesta spotreby a adresou 

odbemého miesta, ak bude na tento úkon vyzvaný operátorem. Všetka komunikácia so 

zákazníckymi službami (prichádzajúca a odchádzajúca) je elektronicky zaznamenávaná 

a zdokumentovaná v súlade s prislušnými všeobecne závaznými právnymi predpismi. 

12.18 Informácia o povode a podiele jednotlivých druhov primámych energetických zdrojov 

na dodanej elektrine v predchádzajúcom roku je uvedená na faktúre za spotrebu 

elektriny, pripadne može byť uvedená v propagačnom materiáli zasielanom osobitne 

alebo súčasl)e s faktúrou. lnformácia o vplyve primámych zdrojov elektriny na životné 

prostredie je uverejnená na intemetovej stránke www.seas.sk. 
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Odovodnenie: 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len "úrad") bol dňa 27.09.2012 domčený pod podacím číslom úradu 27995/2012/BA návrh na schválenie obchodných podmienok poskytovania univerzálnej služby pri dodávke elektriny odberatel'om elektriny kategórie malé podniky (ďalej len "obchodné podmienky") regulovaného subjektu SK Energy s.r.o. , Púchovská 16, 831 06 Bratislava, IČO: 36 660 892 ( ďalej len "účastník konania"). 

Dňom 27.09.2012 sa začalo podl'a § 18 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") správne konanie vo veci schválenia predmetného návrhu obchodných podmienok. 
Vzhl'adom na rozsah agendy a zložitosť správneho konania úrad listom č . 31457/2012/BA zo dňa 31.10.2012 v zn1ysle § 49 ods. 2 správneho poriadku predÍžillehotu pre vydanie rozhodnutia o 30 dní. 

Úrad vykonal všetky procesné úkony, vyplývajúce zo správneho poriadku. Predložený návrh obchodných podmienok preskúmal a v priebehu správneho konania priebežne prerokovával s účastníkom konania všetky tie pripomienky, ktoré k návrhu uplatnil. Následn holi všetky pripomienky do predloženého návrhu zapracované. Pred vydaním rozhodnutia, ktorým sa obchodné podmienky dodávatel'a univerzálnej služby pre dodávky elektriny schval'ujú, holi upravené aj z legislatívno-právneho hl'adiska. 
Úrad po preskúmaní predložených obchodných podmienok, ich súladu so všeob cne závaznými právnymi predpismi, osobitne so zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieť vých odvetviach a zákonom č. 25112012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov dospel k závem, že navrhované znenie obchodn)'ch podmienok spÍňa požiada ky na ich schválenie a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej ča ti tohto rozhodnutia. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podl'a § 53 zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podat' odvolanie, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia, na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky a plynárenstva, Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27. Toto rozhodnutie je preskúmatel'né súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

Rozhodnutie sa doručí: 
SK Energy s.r.o. , Púchovská 16, 831 06 Bratislava 
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