
Všeobecné obchodní podmínky společnosti 
 AZ Energies s.r.o. pro dodávky  

elektřiny a zemního plynu 
pro Smlouvy/Dodatky 

s Individuálním/Fixním cenovým 
ujednáním  platné od 1.10.2021

Článek I. Úvodní ustanovení 

1. Společnost AZ Energies s.r.o., IČO: 06742157,
se sídlem Pardubická 326, Chrudim IV, 537 01
Chrudim, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
pod sp. zn. C 40938, („AZ") jako dodavatel
elektřiny a zemního plynu je oprávněna
dodávat elektřinu a zemní plyn a ve smyslu §
1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(„občanský zákoník") a § 11a odst. 1 zákona č.
458/2000 Sb., energetického zákona
(„energetický zákon") vydává tyto všeobecné
podmínky pro dodávky elektřiny a zemního
plynu, a to za účelem úpravy smluvních vztahů
mezi AZ a Odběratelem (dále jen „Zákazník”).

2. Právní vztahy založené Smlouvou a těmito
všeobecnými obchodními podmínkami se řídí
příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku, energetickým zákonem a jeho
prováděcími předpisy v platném znění.

Článek II. Individuální/Fixní smluvní a cenová ujednání 

1. AZ a Zákazník jsou oprávněni uzavřít
Individuální/Fixní cenové a smluvní ujednání
formou Smlouvy/Dodatku, nebo Ceníku.

2. Smluvním Individuálním ujednáním se rozumí
zejména doba závazku v návaznosti na
poskytované služby AZ.

3. Smluvním Individuálním /Fixním cenovým
ujednáním se rozumí zejména cena v
návaznosti na poskytované služby AZ.

4. Individuální cenové ujednání není FIXNÍ cenou
a může být kdykoliv před koncem, nebo v
průběhu platnosti Individuálního cenového
ujednání jednostranně upraveno ze strany AZ
v návaznosti na platební morálku Zákazníka,
nebo na vývoj cen na energetické burze, viz:
článek IV. bod 3.

5. Fixní cenové ujednání může být upraveno pouze v
případě, kdy byla minimální doba platnosti Fixního 
cenového ujednání  8 měsíců od podpisu Smlouvy/
Dodatku s Fixním cenovým ujednáním a pokud zároveň 
dojde k zvýšení ceny na velkoobchodním trhu a 
energetické burze o víc jak 15%. Zdroj: www.pxe.cz

Článek III. Platnost Individuálního/Fixního
smluvního a cenového ujednání 

1. Individuální /Fixní cenové ujednání je platné
dnem podpisu Smlouvy/Dodatku oběma
smluvními stranami a účinné od prvního dne
následujícího měsíce po měsíci kdy došlo
k podpisu smlouvy/dodatku s Individuálním
cenovým ujednáním.

2. Minimální doba platnosti Individuálního/
cenového ujednání jsou 3 měsíce Fixního 8 
měsíců od podpisu Smlouvy/Dodatku s 
Individuálním/Fixním cenovým ujednáním.

3. Maximální doba platnosti Individuálního/
Fixního cenového ujednání je doba rovnající se
účinnosti podepsané Smlouvy/Dodatku s
Individuálním/Fixním ujednáním.

4. Ukončení účinnosti Individuálního/Fixního 
cenového ujednání nemá vliv na platnost, 
účinnost a prolongaci uzavřené Smlouvy/Dodatku.

5. Počínaje prvním dnem po ukončení účinnosti 
Individuálního/Fixního cenového ujednání 
bude cena fakturována dle aktuálně platného 
ceníku produktu, na jehož podkladu bylo 
Individuální cenové ujednání uzavřeno.

6. V případě, že bylo Individuální/Fixní cenové ujednání 
ukončeno z důvodu prodlení
s plněním závazků, je AZ oprávněno doúčtovat 
Zákazníkovi za spotřebu a rozdíl mezi cenami aktuálně 
platného ceníku produktu, na jehož podkladu bylo 
Individuální/Fixní cenové ujednání uzavřeno a cenou 
uvedenou v Individuálním/Fixním cenovém ujednání 
za období, ve kterém Zákazník řádně neplnil 
povinnosti vyplívající ze Smlouvy/Dodatku a neplatil 
dohodnutou cenu za poskytované služby.

7. Za ukončení účinnosti Individuálního/Fixního 
cenového ujednání z důvodu prodlení s plněním 
závazků je AZ oprávněno účtovat zákazníkovi Smluvní 
pokutu dle platného Ceníku Služeb a
Cen smluvních pokut ve výši 1.500,- za každé



jednotlivé ukončení Individuálního/Fixního 
cenového ujednání. 

8. V případně ukončení účinnosti Individuálního/
Fixního cenového ujednání z důvodu prodlení
s plněním závazků, toto není považováno za 
zvýšení ceny, ale za ukončení výhodnější ceny 
dodávek z důvodu porušení smluvních 
povinností.

9. Konec platnosti Individuálního/Fixního 
cenového ujednání není považováno za 
zvýšení ceny, ale za ukončení dodávek za 
výhodnějších podmínek v rámci Smluvního 
vztahu. Smluvní strany jsou oprávněny si 
sjednat nové Individuální/Fixní cenové 
ujednání.  Pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak, tak budou dodávky 
účtovány dle aktuálně platného ceníku 
produktu na základě, kterého bylo Individuální 
cenové ujednání sjednáno.

Článek IV. Ukončení platnosti 
Individuálního/FIxního cenového ujednání

1. V případě uzavření Smlouvy/Dodatku s
Individuálním ujednáním při použití
prostředků komunikace na dálku (distančním
způsobem) a/nebo v případě uzavření
Smlouvy/Dodatku mimo prostory obvyklé k
podnikání (mimo obchodní prostory AZ
jakožto držitele licence), má Zákazník právo
dle ustanovení §1829 odst. 1 občanského
zákoníku ve spojení s §11a odst. 2
energetického zákona odstoupit bez uvedení
důvodu od Smlouvy do 14 dnů ode dne jejího
uzavření.

2. V případě Smlouvy/Dodatku s Individuálním/Fixním
ujednáním, kterou při změně dodavatele uzavřel
Zákazník v postavení spotřebitele s AZ distančním
způsobem nebo mimo obchodní prostory AZ, je
Zákazník oprávněn bez sankce vypovědět Smlouvu/
Dodatek uzavřenou/ý na dobu neurčitou nebo
určitou, ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení
dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta je zachována,
je-li v jejím průběhu výpověď odeslána AZ.
Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním
dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi
AZ.

3. Individuální a Fixní cenové ujednání 
lze ukončit/odstoupit od něj výlučně 
písemnou formou, a to:

a) Dohodou smluvních stran

b) Odstoupením od Smlouvy/Dodatku ze
strany Zákazníka v případě neplnění
smluvních povinností ze strany AZ

c) Odstoupením od Smlouvy/Dodatku 
s Individuálním/Fixním cenovým 
ujednáním ze strany AZ v případě 
neplnění smluvních povinností ze 
strany Zákazníka a to:

1) Z důvodu prodlení s úhradou
závazku vůči AZ: Po první
upomínce při pohledávce,
která je Po první upomínce
při pohledávce, která je
rovna, nebo vyšší jak 10.000,-

2) Po druhé upomínce bez
ohledu na výši pohledávky

d) Pokud dojde k zvýšení cen na 
velkoobchodním trhu a energetické burze 
u Individuálního ujednání o víc jak 5% a 
15% u Fixního ujednání.
Zdroj: www.pxe.cz

Článek V. Ostatní a závěrečná ujednání 

1. Ostatní ujednání se řídí Všeobecně obchodními 
podmínkami zveřejněnými na webových 
stránkách www.azenergies.cz
platnými a účinnými od 1.10.2021.

Josef Novotný

Chyba tisku vyhrazena




