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Smlouva č. ___________________/2017 o výkupu elektřiny z OZE 

 
Smluvní strany: 
 

Obchodní jméno: V - Elektra, a.s. 

Sídlo: Hornoměstská 357, 594 01 Velké Meziříčí  

Webový portál: www.v-elektra.cz  

Zastoupená: 

Ing. Ladislav Bekéni, předseda představenstva 
Ing. Igor Zumrik, místopředseda představenstva 
 

IČO: 26910721 

DIČ: CZ26910721, plátce DPH 

Registrace: 
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně odd.B,  
vložka č. 7454 

Licence: licence ERU č. 140304020 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 78-7905930247/0100 

IBAN: CZ6901000000787905930247 

  
 
na straně jedné, dále jen „VE“  
 
a 
 

Obchodní jméno:  

Sídlo:  

Zastoupená:  

IČO:  

DIČ:  

Registrace:  

Licence:  

Bankové spojení:  

Číslo účtu:  
 
na straně druhé, dále jen „výrobce“ 
 

Uzavírají následující smlouvu o výkupu elektřiny 
 

podle ust. zákona č.458/2000 Sb. (Energetický zákon), zákona č.90/2012 Sb (Zákon o obchodních korporacích) a Vyhlášky 
Energetického regulačního úřadu č.408/2015 Sb. 
 

1. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je odkup silové elektřiny ze strany VE vyrobené v odběrném místě výrobce EAN OPM: 
________________________ spolu s převzetím odpovědnosti za odchylku výrobního OPM výrobce v období od 01.01.2018 
0:00 hodin do 31.12.2018  24.00 hodin za podmínek dohodnutých v této smlouvě. V případě, že budou zúčtovatelem odchylek 
vznesené připomínky, zavazují se obě strany řešit je v součinnosti bez zbytečného odkladu. Výrobce se zavazuje  elektřinu 
smluvně sjednanou podle podmínek stanovených touto smlouvou dodat do  odběrného místa v napěťové hladině VN resp. NN, 
VE se tuto elektřinu zavazuje odebrat. Přechod práv a povinností k dodané elektřině ze strany VE a odebrané elektřině 
oprávněným zákazníkem se uskuteční v odběrném místě, které jen  zároveň předávacím místem ve smyslu vyhlášky 
Energetického regulačního úřadu č.541/2005 Sb., kterou se stanoví pravidla trhu s elektřinou. 

2. Předmětem této smlouvy není zajištění distribuce a systémových služeb do předmětného OPM. Předmětem této smlouvy 
rovněž není uplatnění systému zelených bonusů. Uplatnění zelených bonusů si řeší výrobce samostatně. 

 
2. Termín začátku dodávky, odběrné místo, předpokládaný odběr, cena 

 
1. Dodávka elektřiny výrobcem do níže uvedených odběrných míst podle této smlouvy je dohodnutá od 01.01.2018 00:00 hodin 
– termín začátku dodávky elektřiny, ne však dříve, než dojde k změně dodavatele elektřiny.  
 
2. Výrobce prohlašuje, že je vlastníkem nebo nájemcem nebo oprávněným uživatelem odběrných míst napojených z distribuční 
soustavy, jejichž identifikace je: 
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Poř.č. 

Název /adresa odběrného místa EAN kód 
Instalovaný výkon 

Předpokládaná roční 
výroba  

kW (kWh) 

1.     

 
3. Cena za vyrobenou elektřinu je bez DPH a bez spotřební daně z elektřiny. 
 
Smluvní strany se dohodly na ceně silové elektřiny dle následující tabulky: 
 

Produkt Jednotková cena Kč/MWh 

FVE 575,- 

 
Tato cena se nemění po dobu trvání smlouvy.  
 
4. Výrobce není limitovaný tolerančním pásmem. 
5. Platební a fakturační podmínky jsou stanoveny následovně: 
Výrobce, na základě skutečné výroby dodané do sítě (data z evidence CDS v OTE), vystaví fakturu za ukončený:  
□ měsíc / □ kvartál / □ rok*.  
Splatnost faktury 14 dní od doručení. 
 
*Vámi vybraný interval označte. 

3. Platnost a účinnost 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou dnem  podpisu do 31.12.2018 24.00 hod. Platnost  této  smlouvy se automaticky 
prodlužuje na dobu dalších 12 měsíců, a to i opakovaně, pokud některá  ze smluvních stran písemně neoznámí druhé smluvní 
straně dva kalendářní měsíce před ukončením platnosti této smlouvy, že na jejím dalším  trvání nemá zájem.  
3.  Kupní cenu pro následující období stanoví VE ve své cenové nabídce. Cenovou nabídku pro následující kalendářní rok zašle 
VE výrobci vždy do konce měsíce září předchozího kalendářního roku. Smluvní strany výslovně sjednávají, že v případě, že 
výrobce smlouvu postupem dle čl. 3.2. nevypoví, platí, že s nově navrženou kupní cenou souhlasí a smlouva se s nově 
navrženou kupní cenou prodlužuje ve smyslu čl.3.2. této smlouvy. 
4. Smluvní strany mají možnost v případě neplnění smluvních povinností ze strany druhé smluvní strany vypovědět tuto 
smlouvu. Délka výpovědní doby a podmínky, za kterých je možné tuto smlouvu vypovědět jsou upravené ve všeobecně 
závazných právních předpisech (§11a zák. 458/2000 Sb.). 

 
4. Další ustanovení  

 
1. Písemnosti, týkající se této smlouvy se zasílají buď: 
  
a) elektronickou poštou na adresu: 
 
V-Elektra, a.s.: sales@v-elektra.com  
 
Výrobce:         
 
b) nebo doporučenou poštovní zásilkou na adresy: 
 
V-Elektra, a.s.: V-Elektra,a.s Hornoměstská 357, 594 01 Velké Meziříčí  
 
Výrobce:  
 
2. Smluvní strany určují pro účely dalšího jednání následující kontaktní osoby: 
 
V-Elektra, a.s. 

 Jméno Telefon/fax E-mail 

Smluvní strany 

Ing. Ladislav Bekéni, předseda 
představenstva 
Ing. Igor Zumrik, místopředseda 
představenstva 

+421 434 260 112 
+421 434 260 111 

 
l.bekeni@v-elektra.com 
i.zumrik@v-elektra.com 
 

Fakturace a platby Miroslava Junasková +421 434 260 116 m.junaskova@v-elektra.com  

Technické otázky Ing. Juraj Ondrejka +421 434 260 118 j.ondrejka@v-elektra.com 

fax  +421 434 260 117  

 
 
 
 
 
 

mailto:sales@v-elektra.com
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mailto:i.zumrik@v-elektra.com
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Výrobce 

 Jméno Telefon/fax E-mail 

Smluvní strany    

Fakturace a platby    

Technické otázky    

fax    

 
 

5. Závěrečné ustanovení 
 
 

1. Tento smluvní vztah, pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, se řídí ustanoveními všeobecně závaznými právními 
předpisy Energetickým zákonem, Pravidly provozování distribuční soustavy, cenovými rozhodnutími ERU. 
2. Pokud některé ustanovení této smlouvy budou překonané novou právní úpravou, nebo se stanou neplatnými, zavazují se 
smluvní strany v přiměřeném čase dotknuté ustanovení této smlouvy nahradit novými, tak aby tyto byly vypracované v souladu 
s novou právní úpravou a respektovaly původní účel, který měly při jejich koncipování, přičemž ostatní ustanovení této smlouvy 
zůstanou i nadále v jejich nezměněné platnosti. 
3. Každá ze smluvních stran může přenést práva této smlouvy jako celek na právního zástupce jen se souhlasem druhé 
smluvní strany. Tento souhlas nemůže být odepřený, pokud právní zástupce přebere právně závazné povinnosti této smlouvy a 
nabízí dostatečné záruky na plnění závazků vyplývajících ze smlouvy. 
4. Tato smlouva je vyhotovená v dvojím vyhotovení s platností originálu, ze kterých každá smluvní strana obdrží po jednom 
vyhotovení. 
5. Smluvní strany prohlašují, že k této smlouvě přistoupily po vzájemném vážném, srozumitelném a přesném jednání a že její 
obsah odpovídá skutečnému stavu věci a je výrazem jejich svobodné vůle, a že ji neuzavírají za jednostranně nápadně 
nevýhodných podmínek ani pod nátlakem, na základě čeho tuto smlouvu podepisují.   
 
 
Ve Velkém Meziříčí, dne:      V ……………..     , dne: 
 
V-Elektra, a.s.        
 
 
 
 
 
 
..................................................     .................................................. 
Ing. Ladislav Bekéni, předseda představenstva      
  
 
 
 
 
 
 ………………………………….. 
Ing. Igor Zumrik, místopředseda představenstva 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


