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Datum narození

Vztahk nemovitosti

Nájemník JinýMajitel
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Způsob platby

Frekvence platby

Frekvence platby

Frekvence platby

Č. p. Č. o.

PSČ

PSČ

Výše záloh v Kč

Výše záloh v Kč

TelefonE-mail

Prosíme o pečlivé vyplnění následujících kontaktních údajů. Výrazně to urychlí váš přechod na skvělé ceny Energie z burzy.

Název firmy

IČ

DIČ

BC ID

Dodavatel:
První rodinná a.s.
Na Příkopě 583/15 
Staré Město —110 00 Praha 1
IČ: 05360668, DIČ: CZ05360668

Licence Energetického regulačního úřadu 
pro obchod s elektřinou č. 141634136, 
pro obchod s plynem č. 2416341.

tel.: 260 260 260, e-mail: info@prvnirodinna.cz

Rámcová smlouva o poskytování služeb
smlouva o sdružených službách dodávky

Zákazník

Adresa trvalého pobytu / sídlo firmy

Doručovací adresa

Dodávka elektřiny identifikace odběrných míst a nastavení záloh

EIC 2 7 Z G

Výše záloh v Kč

Dodávka plynu identifikace odběrných míst a nastavení záloh

Ulice Č. p. Č. o.



Zákazník může od této Smlouvy odstoupit bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne jejího uzavření. Právní vztahy mezi 
Zákazníkem a Dodavatelem se pro poskytování sdružených služeb dodávky elektřiny a/nebo zemního plynu (dále jen „Komodita“) řídí Smlouvou, 
Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“), Produktovými podmínkami, Ceníkem, Ceníkem poplatků a smluvní dokumentací 
předchozího dodavatele Komodit Zákazníka vztahující se k odběrnému místu (odběrným místům) uvedenému v této Smlouvě, a to zejména v 
rozsahu adresy tohoto odběrného místa (odběrných míst), četnosti záloh, doby trvání smlouvy s předchozím dodavatelem a v případě elektřiny 
též rezervovaného příkonu, typu měření a distribuční sazby (dále jen „Dokumentace předchozího dodavatele“). Pojmy vymezené ve VOP mají ve 
Smlouvě týž význam. Zákazník si je vědom, že VOP obsahují základní pravidla vzájemného vztahu Smlouvy a jednotlivých dokumentů tvořících 
její nedílnou součást jakožto i těchto dokumentů navzájem, dále pak podrobná pravidla ohledně cenových, platebních a dodacích podmínek, 
základních práv a povinností Zákazníka a Dodavatele, přerušení nebo ukončení dodávky, ukončení Smlouvy, komunikace mezi Zákazníkem a 
Dodavatelem, reklamací a řešení sporů, změn VOP a Ceníku a některých dalších vzájemných vztahů Dodavatele a Zákazníka v souvislosti se 
Smlouvou. Nedílnou součástí Smlouvy jsou uvedené VOP a dále Produktové podmínky, Ceník, Ceník poplatků a Dokumentace předchozího 
dodavatele. Podpisem této Smlouvy Zákazník stvrzuje, že se před sjednáním Smlouvy se zněním těchto dokumentů seznámil, souhlasí s jejich 
obsahem, akceptuje je jako součást Smlouvy s Dodavatelem a zavazuje se jimi řídit. Pro případ porušení smluvních povinností sjednaných v této 
Smlouvě nebo VOP sjednávají smluvní strany smluvní poplatek ve výši 6 050 Kč včetně daně z přidané hodnoty, a to za porušení povinnosti 
umožnit dodávku Komodity do jeho odběrného místa Zákazníka po dobu trvání závazku Zákazníka podle Smlouvy (podle článku H. odst. 7 VOP) 
nebo za neposkytnutí součinnosti (podle článku H. odst. 8), a to vše za každé odběrné místo zvlášť.  Zákazník podpisem této Smlouvy prohlašuje, 
že Dodavateli poskytuje úplné, pravdivé a včasné informace. V opačném případě, či v případě opomenutí Zákazníka, jdou důsledky takového jednání 
k tíži Zákazníka. Zákazník potvrzuje, že jedno vyhotovení VOP a Produktových podmínek obdržel spolu se Smlouvou. Zákazník dále potvrzuje, 
že před uzavřením Smlouvy obdržel dokument obsahující informace o zpracování jeho osobních údajů ze strany Dodavatele a také předsmluvní 
informace včetně kompletního poučení o jeho právu na odstoupení od Smlouvy a vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy dle nařízení vlády 
č. 363/2013 Sb., přičemž prohlašuje, že se s obsahem těchto dokumentů seznámil a souhlasí s nimi. 

(dále též jako „Zmocnitel“) uděluje tímto společnosti První rodinná a.s., Na Příkopě 583/15, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 05360668, zapsanou v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21832 (dále též jako „Zmocněnec“) plnou moc k zastupování Zmocnitele ve všech právních věcech 
ohledně všech odběrných míst vedených na Zmocnitele, tj. zejména k: 1) veškerým právním úkonům souvisejícím se změnou dodavatele na Zmocněnce; 2) 
ukončení smluv (tj. zejména výpověď, odstoupení od smlouvy či notifikace neprodloužení smluvního vztahu s jiným dodavatelem) na dodávku (příp. sdružených 
služeb dodávky) elektřiny a/nebo zemního plynu v zákonných lhůtách, a to zákonným nebo smluvně ujednaným způsobem, včetně případného zpětvzetí 
těchto právních úkonu za účelem řádného průběhu a dokončení procesu změny dodavatele na Zmocněnce; 3) odvolání plných mocí udělených Zmocnitelem 
ohledně dodávek elektřiny a/nebo zemního plynu třetím osobám; 4) uzavření, změně nebo ukončení smlouvy o připojení, případně smlouvy o distribuci s 
příslušným provozovatelem distribuční soustavy; 5) vyžádání a převzetí od stávajícího dodavatele kopií smluv na dodávku (příp. sdružené služby dodávky) 
elektřiny a/nebo zemního plynu uzavřených mezi tímto dodavatelem a Zmocnitelem, jakožto i vyžádání a převzetí nejbližšího možného termínu ukončení 
takových smluv; 6) zastupování Zmocnitele při registraci u společnosti OTE, a.s., a při dalších právních jednáních souvisejících s dodávkami elektřiny a/nebo 
zemního plynu Zmocněncem, včetně vyhotovení písemného vyjádření Zmocnitele potvrzujícího, že Zmocnitel jako zákazník hodlá změnit dodavatele, aby se 
jím stal Zmocněnec (ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu o Pravidlech trhu s elektřinou, resp. o Pravidlech trhu s plynem); 7) odvolání souhlasu 
Zmocnitele se zpracováním osobních údajů uděleného třetím osobám v souvislosti s dodávkami elektřiny a/nebo zemního plynu včetně uplatnění všech práv 
Zmocnitele (fyzické osoby) vyplývajících z čl. 15–21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů) a/nebo vyslovení nesouhlasu Zmocnitele se zasílám obchodních sdělení; 
8) zastupování v plném rozsahu práv Zmocnitele dle platných právních předpisů (zejména občanského zákoníku a energetického zákona) při vyžádání technických, 
obchodních a smluvních údajů o Zmocniteli a odběrných místech evidovaných na Zmocnitele, zejména při vyžádání EAN/EIC kódu jednotlivých odběrných míst, čísel 
elektroměrů/plynoměrů, údajů o spotřebě za minulá období, údajů o výši záloh a jejich periodicitě, údajů o místech spotřeby včetně adres, v případě elektřiny údajů o 
distribučních sazbách a v případě zemního plynu údajů o kódech využití odběrných míst a časovosti a charakteru odběru; 9) oprávnění jednat ve všech výše uvedených 
bodech vždy přímo, včetně zejména přijímání korespondence na adrese zvolené Zmocněncem týkající se všech výše uvedených bodů pro všechna odběrná 
místa Zmocnitele; 10) jednání ve věci vzniku, změně a zániku smluvních vztahů souvisejících s dodávkami elektřiny a/nebo zemního plynu, tj. zejména k tomu, 
aby takové smlouvy Zmocněnec za Zmocnitele ukončoval, aby uplatňoval práva Zmocnitele vůči uvedeným subjektům nebo aby odvolával Zmocnitelem 
udělené plné moci.Dodavatel je výslovně oprávněn dle této plné moci udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho jednala za Zákazníka.

Poznámka

Podpis za zákazníka

V dne

Podpis za konzultanta

Jméno osoby podepisující smlouvu za zákazníka

Podpis zákaznika

Jméno osoby podepisující smlouvu za konzultanta (hůlkovým písmem)

Datum podpisu

Jméno a příjmení / firma

Plná moc

Sjednává se produktová řada Energie z burzy s platností smlouvy 36 měsíců. 

Zmocnění přijímám.
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Obec PSČ

Ulice a čísloDatum narození / IČ


