Obchodní podmínky společnosti
LAMA energy a.s.
pro dodávky elektřiny a zemního plynu v rámci
produktové řady EXCLUSIVE
Článek I. Úvodní ustanovení
1. Společnost LAMA energy a.s., se sídlem
Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí,
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka
4065, IČO: 28262026 („LAMA“) jako dodavatel
elektřiny a zemního plynu je v rozsahu
udělených licencí oprávněna dodávat elektřinu a
zemní plyn a ve smyslu § 1751 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění („občanský zákoník“), a § 11a odst. 1
zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona,
v platném znění („energetický zákon“) vydává
tyto obchodní podmínky pro dodávky elektřiny a
zemního plynu, aby tak upravila vztahy mezi
LAMA a Zákazníkem pro vztahy vyplývající ze
Smlouvy uzavřené pro produkty produktové
řady EXCLUSIVE („VOP EXCLUSIVE“).
2. Právní vztahy založené Smlouvou a VOP
EXCLUSIVE se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku, energetickým zákonem a
jeho prováděcími předpisy v platném znění a
současně v obecných otázkách vztahů mezi
LAMA a Zákazníkem i Všeobecnými obchodními
podmínkami LAMA, které upravují vztahy
v rámci VOP EXCLUSIVE mezi smluvními
stranami neupravené.
Článek II. Podmínky produktové řady EXCLUSIVE
1. Smlouvou se zákazník zavazuje po sjednanou
dobu odebírat od LAMA produkty (elektřinu
a/nebo zemní plyn) v rámci produktové řady
EXCLUSIVE a LAMA se zavazuje Zákazníkovi
dodávat po sjednanou dobu a v souladu se
smluvním ujednáním elektřinu a/nebo zemní
plyn.
2. Smlouva mezi Zákazníkem a LAMA je uzavírána
na dobu určitou uvedenou ve smlouvě počínaje
dnem účinnosti Smlouvy. Po uplynutí sjednané
doby se platnost a účinnost Smlouvy
automaticky prodlužuje o dobu, na kterou byla
sjednána, a to i opakovaně, pakliže žádná ze
smluvních stran nejpozději tři kalendářní měsíce
před uplynutím sjednané doby písemně
neoznámí druhé smluvní straně svůj záměr
ukončit Smlouvu. Písemné oznámení záměru
smluvní strany ukončit Smlouvu musí být druhé
smluvní straně doručeno nejpozději poslední
den stanovené lhůty.

3. Sdělení o tom, že některá ze smluvních stran
netrvá na prodloužení Smlouvy podle
předchozího odstavce, musí být učiněno
v souladu s pravidly pro vzájemnou komunikaci
smluvních stran stanovenými Všeobecnými
obchodními podmínkami LAMA a musí být
učiněno srozumitelně, prokazatelně a určitě.
4. Cena produktové řady a jednotlivých produktů
EXCLUSIVE se řídí Ceníkem LAMA platným
v době uzavření Smlouvy. V případě, kdy po
uplynutí sjednané doby platnosti a účinnosti
Smlouvy dojde k prodloužení Smlouvy, se bude
cena řídit Ceníkem LAMA platným v době
prodloužení
Smlouvy.
Pakliže
v době
prodloužení Smlouvy nebude v platnosti žádný
ceník pro produkty z řady EXCLUSIVE, bude se
cena řídit platným či nejpozději vydaným
Ceníkem LAMA pro produktovou řadu na
dodávky elektřiny a/nebo zemního plynu
PREMIUM. Účinnost změny ceny dle článku II.
odst. 4. VOP EXCLUSIVE nastane (i) u plynu k 1.
dni
příslušného
kalendářního
měsíce
následujícího po prodloužení smlouvy (ii) u
elektřiny k 1. dni následujícím po prodloužení
Smlouvy, nebo (iii) u elektřiny i u plynu k datu
nahlášení stavu měřidel Zákazníkem.
5. Obchodní podmínky produktové řady a tarifů
EXCLUSIVE se řídí zejména těmito VOP
EXCLUSIVE. V případě, kdy po uplynutí sjednané
doby platnosti a účinnosti Smlouvy dojde
k prodloužení Smlouvy, se budou obchodní
podmínky řídit obchodními podmínkami
platnými pro produktovou řadu a jednotlivé
produkty EXCLUSIVE platnými a účinnými v době
prodloužení
Smlouvy.
Pakliže
v době
prodloužení Smlouvy nebude ze strany LAMA
nabízen žádný z produktů produktové řady
EXCLUSIVE, bude Zákazník převeden na jiný
nejbližší produkt či tarif, který bude ze strany
LAMA ke dni prodloužení Smlouvy nabízen.
6. Po celou dobu platnosti a účinnosti Smlouvy
LAMA Zákazníkovi garantuje nižší Konečnou
cenu za plyn a/nebo elektřinu, než dominantní
dodavatel v daném regionu v jeho základních
produktových nabídkách (dodavatel elektřiny
a/nebo zemního plynu jenž přináleží k vertikálně
integrovanému subjektu jako provozovateli
distribuční soustavy v daném regionu), a to za
podmínky, že v případě kdy LAMA Zákazníkovi
účtuje cenu vyšší, než dominantní dodavatel
v daném regionu a Zákazník LAMA sdělí, že trvá
na snížení Konečné ceny za plyn a/nebo
elektřinu pod úroveň základních produktových
nabídek dominantního dodavatele v daném
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regionu a skutečnou výši cen dominantního
dodavatele Zákazník LAMA doloží, LAMA
s účinností k prvnímu dni kalendářního měsíce
následujícího po doručení takového sdělení
a/nebo ke dni nahlášení aktuálního stavu
měřícího zařízení podle toho, která skutečnost
nastane dříve, Zákazníka cenu upraví.

právní vztahy vzniklé na základě Smlouvy,
jejímž předmětem je sdružená služba
dodávky elektřiny ze sítí NN, či dodatků
k nim uzavřených.
Ing. Jan Stuchlík, člen představenstva v.r.
Ing. Mariusz Paszanda, člen představenstva v.r.

7. V případě, že produktová řada EXCLUSIVE a její
jednotlivé produkty mají určeny ceny dle
distribučních zón, platí vždy cena uvedená
v Ceníku pro tu distribuční zónu, v níž se nachází
odběrné místo Zákazníka. Cena za službu
distribuční soustavy a ostatní regulované služby
je
stanovena
cenovým
rozhodnutím
Energetického regulačního úřadu pro příslušné
období a distribuční zónu, v níž se nachází
odběrné místo Zákazníka.
8. Pro případ, že LAMA nebude schopna zajistit
dodržení garance nižší Konečné ceny za plyn
a/nebo elektřinu dle shora uvedených
podmínek, má Zákazník právo Smlouvu bez
jakékoliv sankce písemně vypovědět s výpovědní
dobou (lhůtou) v délce trvání 3 (tří) měsíců, jejíž
běh počíná prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po doručení písemné výpovědi.
9. V případě, že z důvodu na straně Zákazníka
dojde v rozporu s právními předpisy,
všeobecnými obchodními podmínkami LAMA
nebo
těmito
obchodními
podmínkami
k ukončení Smlouvy dříve, než uplyne doba, na
níž byla Smlouva uzavřena, vzniká LAMA vůči
Zákazníkovi za podmínek dle všeobecných
obchodních podmínek LAMA a Smlouvy právo
na zaplacení smluvní pokuty.
Článek III. Závěrečná ujednání
1. Tyto VOP EXCLUSIVE vydané společností LAMA
energy a.s.
a.

b.

c.

se nevztahují a nijak nemění právní vztahy
založené Smlouvou, jejímž předmětem je
sdružená služba dodávky zemního plynu, jež
byla uzavřena do 14. 11. 2021;
jsou pro právní vztahy založené Smlouvou,
jejímž předmětem je sdružená služba
dodávky elektřiny ze sítí NN, platné od
15. 11. 2021, účinné od 30. 12. 2021, a tedy
tyto právní vztahy se řídí těmito VOP
EXCLUSIVE s účinností od 30. 12. 2021 bez
ohledu na dobu vzniku právního vztahu;
jsou platné a účinné pro právní vztahy
vzniklé od 15. 11. 2021 na základě Smlouvy,
jejímž předmětem je sdružená služba
dodávky elektřiny ze sítí NN, anebo pro
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