
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY V PŘÍPADĚ ZVÝŠENÍ CENY 

 

Pokud držitel licence na výrobu elektřiny, výrobu plynu, obchod s elektřinou nebo obchod s 

plynem oznámí zákazníkovi plánované zvýšení ceny (plynu/elektřiny) nebo změnu jiných 

smluvních podmínek nejpozději 30 dnů přede dnem jejich účinnosti a současně zákazníka 

poučí o jeho právu na odstoupení od smlouvy, je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu 

odstoupit od smlouvy a to nejpozději 10 dnů přede dnem zvýšení ceny nebo změny jiných 

smluvních podmínek.  

Jestliže zákazník nebyl řádně informován o plánované změně a poučen o právu na odstoupení 

je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od data zvýšení ceny 

nebo změny jiných smluvních podmínek. 

Uplatnění práva na odstoupení nesmí být spojeno s žádnými finančními nároky vůči 

zákazníkovi.  

Účinnost odstoupení 

Odstoupení je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo doručeno 

příslušnému držiteli licence, neurčí-li zákazník pozdější den účinnosti odstoupení. 

Odstoupení, které bylo uskutečněno do 3 měsíců od účinnosti zvýšení ceny nebo změny jiných 

smluvních podmínek a méně než 10 dnů před koncem daného měsíce, je účinné k poslednímu 

dni kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo odstoupení doručeno 

příslušnému držiteli licence. 

 

Vzor: Odstoupení od smlouvy v případě zvýšení ceny (elektřiny/plynu) 

nebo změní-li se jiné smluvní podmínky podle § 11a  odst. 3 energetického 

zákona 

 

Dodavatel: 

Název/obchodní firma 

Sídlo 

 

Zákazník: 

jméno a příjmení 

datum narození 

bydliště 

Smlouva o sdružených službách dodávky: 

číslo smlouvy 

datum uzavření smlouvy 

Odběrné místo: 

adresa 

číslo EAN/EIC 



 

Odstoupení od smlouvy podle § 11a energetického zákona 

 

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

a to v souladu s ustanovením § 11a odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a 

o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 

zákon), ve znění pozdějších předpisů z důvodu: 

zvýšení ceny dodávek elektřiny (plynu) 

změny smluvních podmínek1). 

 

Toto odstoupení je podle ustanovení § 11a odst. 4 energetického zákona účinné k 

poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo doručeno příslušnému držiteli licence, 

popřípadě k poslednímu dni kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo 

odstoupení doručeno příslušnému držiteli licence, pokud bylo dodavateli elektřiny (plynu) 

méně než 10 dnů před koncem daného měsíce, 

………………………2). 

 

Žádám Vás o písemné potvrzení ukončení smlouvy. 

 

 

 

V ……………… dne …………… 

 

 

          

 ………………………… 

               Vlastnoruční podpis 

 

 

                                                           
1) Nehodící se škrtněte. 
2) Pozdější den než v předchozím bodu, který si podle § 11a odst. 4 energetického zákona stanoví zákazník. 


