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SMLOUVA 

A DOHODA O PLNÉ MOCI 
Klient: DOMÁCNOST 

 
P1-189 

Klient: 

Příjmení, jméno, titul                          
 

                          
 

Bydliště 
(ulice, čp., město) 

                         
 

                          
 

Rodné  číslo       /           PSČ       

 
eCENTRE, a.s. 
 
IČ: 27149862 
Sídlo: Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7 
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 9339 

 
 
e-AUKČNÍ SÍŇ eCENTRE 

 

Zajišťování nižších cen na trhu  

se 100% administrativně právním servisem. 

 
 

BENEFITY PRO KLIENTA: 
 

 ZAJIŠTĚNÍ NIŽŠÍCH CEN s využitím těchto principů: 
 
 Sběr dat za účelem sdružení poptávky v e-Aukční síni 
 Oslovení širokého portfolia dodavatelů 
 Porovnání všech nabídek v e-Aukci a zajištění tak férové soutěže 
 Porovnání ceny klienta s cenou vzešlou z e-Aukční síně eCENTRE  
 
 ZAJIŠTĚNÍ ZMĚNY DODAVATELE v případě dosažení nižší ceny 

v e-aukci 
 

 ZAJIŠTĚNÍ 100% ADMINISTRATIVNÍHO SERVISU 

 

 

Klient žádá o optimalizaci níže uvedených komodit na dobu 

určitou v trvání dvou let.  

 

 

Komodita              Výběr komodity  na 2 roky                   

                                        
 

 

 ELEKTŘINA       

 

 ZEMNÍ PLYN      

 

 TELEKOMUNIKACE  MOBILNÍ VOLÁNÍ A INTERNET  

 

 POHONNÉ HMOTY      SLEVOVÁ KARTA   

 (realizace od 1. 7. 2013) 

 

 

 

 

SOUHLAS KLIENTA SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH 

ÚDAJŮ: 

Souhlasím s tím, a svým podpisem níže stvrzuji, aby v souladu se 
zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů, společnost eCENTRE, a.s. zpracovávala mnou 
poskytnuté osobní údaje obsažené v tomto záznamu či v budoucnu 
poskytnuté v jiných dokumentech, a to pro účely zajištění 
optimalizace mých výdajů, spočívající ve sběru dat o spotřebě 
energií, služeb, pohonných hmot či jiných komodit, a zprostředkování 
nových smluvních vztahů s dodavateli těchto komodit.  
Beru na vědomí, že osobní údaje budou uchovávány a využívány 
pouze pro potřeby náborových a výběrových aktivit v rámci činnosti 
společnosti eCENTRE, a.s., a to až do odvolání písemnou formou. 
Jsem si vědom toho, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že souhlas s 
jejich zpracováním mohu kdykoliv odvolat. 
 

SMLOUVA A DOHODA O PLNÉ MOCI  

 
Cílem služeb eCENTRE, a.s. je i minimalizace právních 
a administrativních kroků ze strany klienta. I proto tento oboustranně 
podepsaný dokument slouží jako: 
 
Smlouva o poskytování služeb optimalizace výdajů klienta. Tato 
smlouva je uzavírána bezúplatně za podmínek sjednaných níže. Práva 
a povinnosti účastníků smlouvy jsou přesně definovány na zadní straně 
dokumentu. 
 
Dohoda o plné moci: 
Klient a eCENTRE, a.s. uzavírají podpisem tohoto záznamu rovněž 
dohodu o plné moci, dle které poskytuje klient společnosti eCENTRE, 
a.s. plnou moc, aby za něj činila veškeré potřebné úkony potřebné k: 
 
 ZAJIŠTĚNÍ NIŽŠÍCH CEN, ZAJIŠTĚNÍ VYSOUTĚŽENÉ CENY 

PO CELOU DOBU TRVÁNÍ SMLOUVY S VYBRANÝM 
DODAVATELEM. 

 
 ZAJIŠTĚNÍ ZMĚNY DODAVATELE v případě dosažení nižší ceny 

v e-aukci, než je stávající cena klienta. 
 
 ZAJIŠTĚNÍ 100% ADMINISTRATIVNÍHO SERVISU. 
 
ve vztahu k  optimalizaci výdajů klienta, s výjimkou podpisu smlouvy či 
podávání výpovědí. eCENTRE, a.s. je oprávněna zpracovávat klientovy 
osobní údaje, za účelem získání potřebných dat a informací 
od stávajících dodavatelů komodit a zastupování při jednání 
s dodavateli komodit.  
Úkony eCENTRE, a.s., které by vedly ke vzniku nových právních 
vztahů (uzavírání smluv, vypovídání stávajících smluv apod.), budou 
činěny v zájmu klienta a pouze při splnění podmínky získání 
výhodnějších podmínek pro klienta ve srovnání se stávajícími cenami 
klienta. eCENTRE, a.s. není oprávněna jménem klienta uzavřít smlouvu 
s dodavatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
 
 
 
 
 
 
  

            1   0 2  0  

 

Číslo smlouvy 

obchodního manažera 
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SMLOUVA 

A DOHODA O PLNÉ MOCI 
Klient: DOMÁCNOST 

 
P1-189 

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 
Smlouva je uzavřená v režimu obchodního zákoníku, zák. č 513/1991 Sb., jako nepojmenovaná dle §269 odst. 2 mezi eCENTRE, a.s. a klientem 
(smluvní strany). Smluvní strany se dohodly, že na základě této smlouvy bude eCENTRE, a.s. ve prospěch klienta vyvíjet činnosti směřující k 
výběru dodavatele vybraných komodit (dále jen „dodavatele“) klientovi, a to dle podkladů předaných ze strany klienta společnosti  eCENTRE, a.s.,  
a to opakovaně po celou dobu trvání této smlouvy. Společnost eCENTRE, a.s. se zavazuje jednat s vybraným dodavatelem jménem klienta ve 
snaze předložit klientovi k podpisu smlouvu s vybraným dodavatelem. Tato smlouva mezi Klientem a  eCENTRE, a.s. je uzavřena na dobu 
neurčitou za účelem zajištění stále péče o klienta ze strany eCENTRE, a.s. Smlouva se vztahuje rovněž na tzv. další činnosti spojené s následným  
výběrem nejvhodnějšího dodavatele pro klienta po uběhnutí doby sjednané pro dodávku vybrané komodity při prvním výběru nejvhodnějšího 
dodavatele komodity. 
Účelem této smlouvy je mimo jiné zprostředkovat, a to i opakovaně, klientovi příležitost uzavřít smlouvu/smlouvy na dodávku vybraných komodit, 
kdy se klient podpisem této smlouvy zavazuje zprostředkovanou smlouvu/smlouvy ve vztahu k vybrané komoditě uzavřít, budou-li pro něj podmínky 
dodávek vybrané komodity výhodnější. Za výhodnější podmínky pro klienta se považují ceny za dodávky či služby vybraných komodit, které jsou 
nižší, než stávající platné ceny těchto komodit u klienta.   

 
KLIENT SE ZAVAZUJE: 
 
Poskytnout pravdivé informace o odběrech vybraných komodit. 
Poskytnout eCENTRE, a.s. nezbytnou součinnost pro zajištění 
optimalizace výdajů, především předat eCENTRE, a.s. podklady, 
případně umožnit eCENTRE, a.s. získání podkladů od dodavatelů na 
základě plné moci poskytnuté eCENTRE, a.s. tak, aby eCENTRE, a.s., 
byla schopna realizovat níže uvedené cíle: 
 
 ZAJIŠTĚNÍ NIŽŠÍCH CEN, ZAJIŠTĚNÍ VYSOUTĚŽENÉ CENY 

PO CELOU DOBU TRVÁNÍ SMLOUVY S VYBRANÝM 
DODAVATELEM 
 

 ZAJIŠTĚNÍ ZMĚNY DODAVATELE v případě dosažení nižší ceny 
v e-aukci, než je stávající cena klienta 

 
 ZAJIŠTĚNÍ 100% ADMINISTRATIVNÍHO SERVISU 
 
Klient se dále zavazuje: 
 
Informovat eCENTRE, a.s. o všech úkonech, které klient učinil bez 
vědomí eCENTRE, a.s. a které mohou způsobit vznik, změnu či zánik 
smluvních vztahů s dodavateli vybraných komodit. 
 
Klient je povinen uzavřít smlouvu s novým dodavatelem pouze 
v případě dosažení výhodnějších podmínek specifikovaných výše (účel 
smlouvy).  
 
Je-li účelu při prvním výběru dodavatele komodity dosaženo a klient i 
přesto odmítne uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem, je klient 
povinen zaplatit eCENTRE, a.s. za výsledek vzešlý z činnosti 
eCENTRE, a.s. náhradu za doposud provedenou činnost, a to ve výši 
9% z hodnoty finančního objemu roční spotřeby vybrané komodity za 
předchozí kalendářní rok bez DPH a bez státem stanovených plateb. 
Klient je povinen na dané období uzavřít smlouvu vzešlou 
z opakovaného výběrového řízení, pokud cena komodity bude nižší, 
než oficiální uveřejněná ceníková cena stávajícího dodavatele klienta 
platná ke dni konání e-aukce eCENTRE na výběr dodavatel vybrané 
komodity klientovi na totéž období. 
 

Je-li tato smlouva uzavřena mimo provozovnu eCENTRE, a.s. má klient 

právo od této smlouvy písemně odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne 

podpisu smlouvy. Odstoupení musí klient doručit na adresu provozovny 

eCENTRE, a.s.  Podpisem této smlouvy klient stvrzuje, že byl o právu 

na odstoupení od této smlouvy ze strany eCENTRE, a.s. upozorněn a 

tomuto upozornění rozumí.  

 

V Čelákovicích dne :    …………………………..   

 
 
Podpis klienta: ………………………………………………       

 
  
KONTAKTNÍ ÚDAJE KLIENTA: 

Klient souhlasí s tím, že komunikace bude realizována elektronicky 
mailem s využitím níže uvedených kontaktních údajů klienta. 

 
tel.:    ……………………………………………………                                                                 
 

e-mail:   …………………………………………………….                                                                               
 

 

 
 

 
 

 

 
 

PRÁVA A POVINNOSTI eCENTRE, a.s. 
 
eCENTRE, a.s. se zavazuje: 
Postupovat s náležitou odbornou péčí s ohledem na zájmy a práva 
klienta. 
Provést pro klienta výběr nejvhodnějšího dodavatele vybraných 
komodit. 
Oznámit klientovi veškeré skutečnosti, které by měly vliv na změnu 
optimalizace k horšímu. 
Provést veškeré administrativně právní úkony spojené s ukončením 
dosavadních smluvních vztahů ve vztahu k vybraným komoditám a 
uzavření smluvních vztahů nových s vybraným dodavatelem, vyjma 
podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak.  
 

INFORMACE PRO KLIENTA: 
I. 

eCENTRE, a.s. bude jednat jménem, v zájmu a na účet klienta za 
účelem zajištění výhodnějších smluvních podmínek pro klienta. 
eCENTRE, a.s. automaticky zařadí klienta do navazujícího výběrového 
řízení na klientem vybranou komoditu s cílem zajištění trvalé péče o 
klienta a zajištění dodávek komodity klientovi bez další nutné 
součinnosti klienta. 

II. 
eCENTRE, a.s. bude vykonávat činnosti pro klienta odborně se vší 
odpovědností za své jednání, za podmínek stanovených touto 
smlouvou uzavřenou mezi klientem a eCENTRE, a.s. 

III. 
eCENTRE, a.s. není přímým poskytovatelem služeb, nýbrž pro klienta 
zajištuje a zprostředkovává jeho jménem vzájemně si konkurující 
nabídky porovnatelných produktů či komodit, ke kterým klient udělil 
souhlas v tomto záznamu. eCENTRE, a.s. není povinna při poskytování 
svých služeb poskytovat klientovi analýzu nabídek komodit jednotlivých 
dodavatelů. 

IV. 
eCENTRE, a.s. vykonává svou činnost nezávisle, rovně, 
nediskriminačně a transparentně a nemá žádný vliv či hlasovací práva 
u dodavatelů komodit, stejně tak ani žádný z dodavatelů nemá vliv na 
rozhodování eCENTRE, a.s. 

V. 
Klient je oprávněn tuto smlouvu vypovědět kdykoli po celou dobu jejího 
trvání, nejpozději však 2 měsíce před ukončením dodávek vybrané 
komodity dodavatele zprostředkovaného klientovi ze strany eCENTRE, 
a.s. 
 

Evidenční číslo obchodního zástupce 

Podpis obchodního zástupce eCENTRE, a.s.: 

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE eCENTRE, a.s. 
 
adresa provozovny:  eCENTRE, a.s.,  
   Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava 
http://    www.ecentre.cz 
e-mail:    obchod@ecentre.cz 
tel.    +420 597 075 400 
 
Obchodní zástupce: Ladislav Zíta 

Tel.: 730 512 272                       
e-mail:            ladislav.zita@ecentre.cz

1  0   2 0  

http://www.ecentre.cz/
mailto:obchod@ecentre.cz
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PŘÍLOHA č. 1 
KE SMLOUVĚ A DOHODĚ O PLNÉ MOCI 

Klient: DOMÁCNOST 

 

P1 

 
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE KE KOMODITÁM  
 

Není-li uvedeno v podkladech se stávajícím dodavatelem, nebo došlo-li ke změně, která v podkladech není zaznamenána. Budou-li uvedené 
informace duplicitní vzhledem k informacím v dodaných podkladech, budou jako směrodatná považována data uvedená v této Příloze 
smlouvy. 

ELEKTŘINA      

 
Počet odběrných míst:  ………… 

 

Způsob plateb: SIPO   bankovní převod    inkaso   

 Číslo účtu nebo č. SIPO:  …………………………………… 

 Platby záloh
1)

:    měsíční    čtvrtletní 

 Výše záloh
1)

:  …………………………………. 

 

 

 

ZEMNÍ PLYN       

 

 Počet odběrných míst:  ……… 

 

Způsob plateb: SIPO   bankovní převod    inkaso   

 Číslo účtu nebo č. SIPO:  :  ……………………………………………. 

 Platby záloh
1)

:    měsíční    čtvrtletní 

 Výše záloh
1)

:  ………………………………. 

 

 

 

SLUŽBY MOBILNÍCH OPERÁTORŮ         

 

 Počet SIM (ks):   

 

 Způsob plateb:    SIPO   bankovní převod   inkaso 

 Číslo účtu /č. SIPO:  ………………………………… 

  

  

Důležité: 
 
Prosím uvést, jestli jsou smlouvy na plyn a elektřinu 
na dobu určitou nebo neurčitou. A v případě určité 
jaká je prolongace smluv. Informace Vám podá 
součastný dodavatel, když není jasné se smlouvy. 

 
Plyn …………………………………………………….  
Elektřina ………………………………………………. 
 
 
 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE  
 
Není-li v předaných podkladech uvedena jiná skutečnost či změna, 
kterou chcete uvést, prosíme, uveďte ji zde: 
 
 
 
 

POZNÁMKY 

 
1)

 V případě existence dvou a více odběrných míst u dané komodity, 
které se liší v platbách a výších záloh, uveďte níže vždy název 
komodity, číslo odběrného místa a k tomu odpovídající platbu a výši 
stávající zálohy. 

 

 

Komodita Číslo odběrného místa 
Platba 

záloh 

Výše 

záloh 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

KONTROLNÍ INFORMACE  

 

Předány tištěné podklady:      
 

Aktuální smlouva včetně všech dodatků a obchodních podmínek      

Vyučtování
2)

                                         

Existují dodatky smlouvy                 

Ostatní tištěné podklady                

 
2) 

Detail odebrané energie (elektřina, zemní plyn) za posledních 12 
měsíců.  
 
Detailní rozpis vyúčtovaných jednotek za jednotlivá telefonní čísla. 
 
 
 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


