
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH 

DODÁVKY ELEKTŘINY/PLYNU - § 11a 

 

Spotřebitel nebo podnikající fyzická osoba, může od smlouvy, jejímž předmětem je dodávka 

elektřiny nebo plynu, uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání (např. podomní prodej) 

držitele licence, písemně odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě do 5 

dnů před zahájením dodávky elektřiny nebo plynu.  

Lhůta k uplatnění práva na odstoupení je zachována, pokud bylo odstoupení od smlouvy 

písemně odesláno před uplynutím této lhůty. 

Jedná se zejména o případy smluv uzavřených při tzv. podomním prodeji - v místě bydliště 

spotřebitele. 

Nevyžaduje se, aby spotřebitel uváděl důvod svého odstoupení.  

Spotřebitele nelze z důvodu využití tohoto práva jakkoliv sankcionovat. 

K platnosti odstoupení od smlouvy a vyvolání účinků odstoupení v žádném případě není třeba 

akceptace ze strany dodavatele, jeho souhlas či jiné svolení k tomu, že dodavatel elektřiny s 

takovým úkonem zákazníka souhlasí. 

Na rozdíl od ostatních druhů smluv může v případě smlouvy o sdružených službách dodávky 

elektřiny (plynu), která byla uzavřena mimo obchodní prostory toto právo využít také 

podnikající fyzická osoba za stejných podmínek jako spotřebitel. 

 

Vzor: Odstoupení od smlouvy o sdružených službách dodávky 

elektřiny/plynu podle § 11a  odst. 2 energetického zákona 
 

Dodavatel: 

Název/obchodní firma: 

 Sídlo: 

  

Odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením § 11a odst. 2 energetického zákona 

  

Zákazník: 

jméno a příjmení 

datum narození 

bydliště 

  

Smlouva o sdružených službách dodávky: 

číslo smlouvy: 

http://www.eru.cz/documents/10540/462752/Vzor_odstoupeni_02/0570b68f-c48d-45e1-a2ed-c39571158707
http://www.eru.cz/documents/10540/462752/Vzor_odstoupeni_02/0570b68f-c48d-45e1-a2ed-c39571158707


datum uzavření smlouvy: 

  

Odběrné místo: 

Adresa: 

  

číslo EAN (elektřina): 

číslo EIC (plyn): 

  

Tímto odstupuji od Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny (plynu) č. 

……………., a to v souladu s ustanovením § 11a odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., energetický 

zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň odvolávám plnou moc, kterou jsem vám 

udělila pro jednání s dosavadním dodavatelem elektřiny (plynu). Také odvolávám souhlas s 

vaším inkasem z mého SIPO. 

  

Žádám vás o písemné potvrzení ukončení smluvního vztahu. 

  

V ……………… dne …………… 

 

 

 …………………………… 

    Vlastnoruční podpis 


