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PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DISTRIBUCE ELEKTŘINY
vydané za účelem zajištění rovného přístupu účastníků trhu s elektřinou k zařízení lokální distribuční
soustavy
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA
IČ: 0002739
se sídlem Sirotčí 1145/7, 703 86 Ostrava — Vítkovice
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl AX, vložka 642
jako provozovatel lokální distribuční soustavy podle licence č. 120101188 - skupina 12 vydané
Energetickým regulačním úřadem

I. Úvodní ustanovení
1) Provozovatel lokální distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel LDS“) jako držitel licence na
distribuci elektřiny, která mu byla udělena rozhodnutím Energetického regulačního úřadu (dále jen
„ERÚ“), zajišťuje spolehlivé provozování a rozvoj lokální distribuční soustavy na území vymezeném
licencí, umožňuje distribuci elektřiny na základě uzavřených smluv a řídí toky elektřiny v lokální
distribuční soustavě ve spolupráci s provozovateli ostatních distribučních soustav.
2) Provozovatel LDS jako držitel licence na distribuci elektřiny vydává tyto Podmínky poskytnutí
distribuce elektřiny (dále jen „Podmínky“) za účelem bližší úpravy práv a povinností a splnění svých
povinností stanovených zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
také „Energetický zákon“).
3) Provozovatel LDS zajišťuje provozování distribuční soustavy při dodržování podmínek a standardů
definovaných obecně závaznými předpisy, standardů nezbytných pro provoz lokální distribuční
soustavy uvedených v Pravidlech provozování distribučních soustav. Provozovatel LDS má
povinnost připojit k lokální distribuční soustavě (dále také „LDS“) odběrné elektrické zařízení
každého a umožnit distribuci každému, kdo o to požádá a splňuje podmínky stanovené Pravidly
provozování distribuční soustavy (dále jen „Pravidla“), s výjimkou nedostatku kapacity zařízení pro
distribuci nebo při ohrožení LDS. Činnosti, které za tímto účelem provádí, jsou činnostmi
regulovanými a podléhají působnosti ERÚ.
4) Pro účely těchto Podmínek se použité pojmy vykládají ve smyslu pojmů uvedených v Energetickém
zákoně a jeho prováděcích předpisech.
5) Pro účely těchto Podmínek se ZÁKAZNÍKEM rozumí druhá strana Smlouvy o distribuce elektřiny, tj.
zákazník (odběratel).
6) Podmínky vydané ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník jsou
nedílnou součástí smlouvy o distribuci elektřiny uzavřené mezi Provozovatelem LDS a
ZÁKAZNÍKEM. Přijetí návrhu smlouvy ze strany ZÁKAZNÍKA s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou je
vyloučeno.
II. Podmínky uzavření Smlouvy, práva a povinnosti účastníků Smlouvy
1) Distribuce elektřiny je uskutečňována za účelem realizace fyzické dodávky elektřiny na základě
Smlouvy o distribuci elektřiny (dále jen „Smlouva“).
2) Právo na uzavření Smlouvy mají osoby, které předloží žádost o poskytnutí distribuce. Poskytujeli ZÁKAZNÍK elektřinu dále jiným odběratelům, odpovídá za plnění povinností vyplývajících ze
Smlouvy plně tento ZÁKAZNÍK.
3) Žádost o poskytnutí distribuce elektřiny se předkládá nejméně třicet (30) dní před požadovaným
termínem zahájení distribuce elektřiny Provozovateli LDS pro každé odběrné a předávací místo
zvlášť (dále jen „OPM“). Vzor žádosti o poskytnutí distribuce elektřiny poskytne Provozovatel
LDS ZÁKAZNÍKOVI na jeho žádost také v elektronické podobě.
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4) Předmětem Smlouvy je závazek Provozovatele LDS k poskytnuti distribuce, tj. doprava
sjednaného množství elektřiny do OPM a související služby v kvalitě stanovené právními
předpisy a závazek druhé smluvní strany zaplatit Provozovateli LDS za distribuci a související
služby cenu stanovenou rozhodnutím ERÚ.
5) Smlouva se řídí zejména zákonem č. 458/2000 Sb., Energetický zákon a jeho prováděcími
předpisy, občanským zákoníkem, cenovými rozhodnutími ERÚ a Pravidly schválené ERÚ.
6) Kvalita dodávek elektřiny a souvisejících služeb je vyjádřena standardy kvality dodávek elektřiny
a souvisejících služeb. Kvalitní dodávkou elektřiny se rozumí dodávka elektřiny ZÁKAZNÍKOVI
Provozovatelem LDS splňující všechny standardy kvality stanovené právním předpisem.
7) Provozovatel LDS zajišťuje ZÁKAZNÍKOVI v OPM sjednanou rezervovanou kapacitu pro odběr z
LDS, nejvýše však do hodnoty rezervovaného příkonu nebo velikosti jističe před elektroměrem
dohodnuté ve Smlouvě o připojení. ZÁKAZNÍK je povinen tuto rezervovanou kapacitu svým
odběrem nepřekročit.
8) Dojde-li ke smluvnímu snížení rezervované kapacity nebo hodnoty jističe před elektroměrem na
hodnotu nižší, než odpovídá rezervovanému příkonu místa připojení zařízení ZÁKAZNÍKA po
dobu delší než 24 měsíců, snižuje se hodnota rezervovaného příkonu na tuto hodnotu.
9) Hodnota výše účiníku pro odběr elektřiny je přípustná ve stanoveném pásmu 0,95 - 1
induktivního charakteru. Pro účely Smlouvy se účiník posuzuje za celé OPM ve shodných
časových úsecích jako je měřen odběr činné energie dle platného cenového rozhodnutí ERÚ.
Pokud je vypočtený účiník pod hodnotou 0,95, je Provozovatel LDS oprávněn účtovat částku dle
cenového výměru ERU stejně jako je na napěťové hladině VN. Taktéž je Provozovatel LDS
oprávněn fakturovat zákazníku nevyžádanou dodávku jalové energie na napěťové hladině NN,
VN a to dle platného ceníku ERÚ.
10)ZÁKAZNÍKOVI odebírajícím elektřinu z napěťově hladiny VN při stavu nouze nebo činnostech
bezprostředně zamezujících vzniku stavu nouze (náplň regulačních stupňů) bude omezena
dodávka podle požadavků na vypnutí a omezení nadřazených distribučních sítí.
11)Dobu trváni Smlouvy je možně sjednat na dobu určitou, nebo také na dobu neurčitou. Je-li
Smlouva uzavřena na dobu neurčitou, lze ji jednostranně vypovědět kteroukoliv smluvní stranou
s výpovědní lhůtou jednoho (1) měsíce; výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního
měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

III. Měření dodávek elektřiny
1) Způsob měření, typ a umístění, jakož i další podmínky měření jsou předmětem Smlouvy o připojení
OPM ZÁKAZNÍKA.
2) Měření pro účely Smlouvy, jakož i předávání výsledků měření je Provozovatel LDS povinen
provádět v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Provozovatel LDS je
odpovědný za řádné předávání naměřených údajů na OTE. ZÁKAZNÍK je povinen umožnit
Provozovateli LDS přistup k měřícímu zařízení a neměřeným částem odběrného elektrického
zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebráni měřícího zařízení.
ZÁKAZNÍK je oprávněn se souhlasem Provozovatele LDS pro vlastní potřebu a na svůj náklad
osadit vlastní kontrolní měřicí zařízení; toto měřicí zařízení musí být zřetelně označeno.
3) Je-li elektřina měřena na sekundární straně transformátoru, tj. na straně nižšího napětí, připočítávají
se k celkovým naměřeným měsíčním hodnotám elektrické energie transformační ztráty činné
energie (kWh) v transformátoru dle aktuálně platného cenového rozhodnutí ERÚ.
4) Měřicí transformátory napětí a proudu jsou instalovány na náklad ZÁKAZNÍKA, který také hradí
jejich pořizovací náklady, včetně jejich výměny v případě, že tyto měniče neodpovídají hodnotám
sjednanými ZÁKAZNÍKEM, provozním podmínkám nebo je podezření, že chybně zvoleným
rozsahem ovlivňují přesnost měření. O správnosti zvoleného rozsahu a typu měničů vzhledem ke
sjednaným hodnotám a místu použití rozhoduje Provozovatel LDS.
5) Udržování a pravidelné ověřování správností měření zajišťuje na svůj náklad Provozovatel LDS.
6) V případě osazeni OPM měřením typu A nebo B je skutečný odběr naměřené elektrické energie
činné a jalové vykazován v kWh a kVArh, měřící interval je jedna čtvrthodina. V případě osazení
OPM měřením typu C je skutečný odběr naměřené činné elektrické energie vykazován v kWh.
7) Bude-li mít ZÁKAZNÍK pochybnosti o správnosti hodnot získávaných z měřícího zařízení pro účely
vyhodnocení plnění Smlouvy (déle jen „naměřené hodnoty“), nebo zjistí-li na měřícím zařízení
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závadu, je povinen toto neprodleně oznámit Provozovateli LDS. Postup pro přezkoušení měření,
náhradu nákladů s tím spojených je upraven v Energetickém zákoně.
8) V případě, že naměřené hodnoty budou chybné nebo budou některé z nich chybět, odsouhlasí
smluvní strany náhradní hodnoty zejména podle hodnot:
•
•

zjištěných dispečerským měřením Provozovatele LDS
srovnatelného uceleného období v průběhu trvání této Smlouvy, kdy byly údaje řádně
měřeny nebo dohodnuty podle příslušného právního předpisu

IV. Cena distribuce (ceny za plnění poskytovaná podle Smlouvy)
1) Ceny za poskytovaná plnění podle Smlouvy jsou cenami regulovanými a jako ceny pevné je - spolu
s dalšími podmínkami - stanoví cenovým rozhodnutím ERU. Účastníci smluvního vztahu si
nemohou dohodnout ceny jiné.
2) ZÁKAZNÍK je povinen platit Provozovateli LDS za poskytovaná plnění pevně stanovené ceny a
dodržovat podmínky uvedené v cenovém rozhodnutí ERÚ, které je účinné v době realizace
distribuce.
3) Aktuální ceny a podmínky jsou uvedeny na internetové adrese www.eru.cz.

V. Účtování a placení
1) Provozovatel LDS pravidelně provádí vyhodnocení odběru elektřiny (distribuce). Vyúčtování za
distribuci provádí daňovým dokladem — fakturou vždy za fakturační období, v souladu s právními
předpisy a Smlouvou. Každá faktura obsahuje náležitosti daňového dokladu podle platného zákona
o DPH. Za den uskutečnění zdanitelného plněni je podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty považován den zjištění skutečné spotřeby.
2) ZÁKAZNÍK je povinen obdrženou fakturu nebo jiné vyúčtování a údaje v ní uvedené řádně
zkontrolovat a v případě, že ve vyúčtování zjistí chyby nebo omyly vzniklé nesprávným odečtem,
použitím nesprávné konstanty (násobitele) chybou měřícího zařízení, použitím nesprávné sazby,
ceny, početní nebo tiskovou chybou apod., nejpozději do třiceti (30) dní od vystavení vyúčtování
uplatnit u Provozovatele LDS reklamaci, jinak se má za to, že údaje ve vyúčtování uvedené jsou
správné a že se ZÁKAZNÍK vzdává práva vznášet vůči jejich správnosti jakékoliv námitky. K
reklamacím uplatněným později nebude Provozovatel LDS přihlížet.
3) Pokud bude reklamace shledána oprávněnou, budou zpětně údaje na faktuře propočítány a
Provozovatel LDS vystaví daňový dobropis nebo vrubopis.
4) Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost vyúčtování. V případě, že ZÁKAZNÍKEM bude na
reklamovanou fakturu, uhrazenou řádně a včas zaplaceno více, vrátí mu Provozovatel LDS na
základě dobropisu přeplatek na jeho účet.
5) Platby ve prospěch druhé smluvní strany se realizují formou uvedenou ve Smlouvě na bankovní
účet, který je uveden ve Smlouvě nebo, který smluvní strana druhé smluvní straně písemně určí.
Závazek k zaplacení je splněn řádně a včas připsáním celé částky na účet druhé smluvní strany
nejpozději v termínu splatnosti. Připadne-li poslední den splatnosti faktury na den pracovního volna
nebo klidu, je dnem splatnosti faktury nejbližší následující pracovní den . ZÁKAZNÍK je povinen při
platbách ve prospěch Provozovatel LDS používat variabilní symboly stanovené Provozovatelem
LDS; nedoplatek faktury nebo záloha zaplacené pod nesprávným variabilním symbolem budou
považovány za neuhrazené až do doby, kdy ZÁKAZNÍK objasní Provozovateli LDS účel platby.
6) V případě prodlení s plněním peněžitého závazku podle Smlouvy je dlužník povinen zaplatit
úrok z prodlení ve výši dle platné legislativy v den prodleni.

VI. Omezeni dodávky a odběru elektřiny
1) Provozovatel LDS je oprávněn přistoupit k omezení nebo k přerušení dodávek elektřiny, která je
předmětem Smlouvy, jen umožňují-li to právní předpisy, Smlouva nebo tyto Podmínky. Provozovatel
LDS je oprávněn přerušit dodavku elektřiny zejména v případech vyplývajících z Energetického
zákona za dodržení podmínek v něm uvedených.
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2) Spotřeba nebo dodávka elektřiny při stavu nouze nebo činnostech bezprostředně zamezujících
vzniku stavu nouze je omezována těmito způsoby: snížením výkonu odebíraného odběratelem v
souladu s vyhlášenými stupni plánu omezováni spotřeby (dále jen „regulační plán“) a přerušením
dodávky elektřiny odpojením OPM Provozovatelem LDS od jeho zařízení nebo vypnutím částí
zařízení pro distribuci či omezením dodávky elektřiny na nulovou hodnotu v souladu s vypínacím
plánem a frekvenčním plánem.
3) ZÁKAZNÍK je povinen seznámit se s příslušnými právními předpisy týkajícími se jeho povinnosti k
omezení nebo přerušení odběru elektřiny při stavu nouze nebo činnostech bezprostředně
zamezujících vzniku stavu nouze a zavazuje se sledovat pravidelná hlášení o energetické situaci
vysílaná hromadnými sdělovacími prostředky (např. Český rozhlas, Česká televize) a řídit se podle
nich; rovněž se zavazuje respektovat osobní, telefonické, faxové, elektronické či jiné sdělení a
pokyny příslušných pracovníků Provozovatele LDS a energetického dispečinku Provozovatele LDS
nebo energetických dispečinků nadřazených LDS k omezení dodávky a odběru elektřiny činěná v
souladu s Energetickým zákonem a jeho prováděcími předpisy za účelem řízení a provozování
distribuční soustavy; pokud jsou v OPM umístěna signalizační zařízení ovládaná LDS nebo jeho
energetickým dispečinkem, zavazuje se je sledovat a řídit se jimi.
4) Provozovatel LDS je také oprávněn přerušit nebo omezit dodávku elektřiny zejména v případech,
kdy ZÁKAZNÍK podstatným způsobem poruší závazek vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy
má Provozovatel LDS za ZÁKAZNÍKEM neuhrazenou splatnou pohledávku.
5) Provozovatel LDS je oprávněn a může přerušit nebo omezit dodávku elektřiny Zákazníkovi na
žádost Obchodníka v případě, kdy se ZÁKAZNÍK dopouští neoprávněného odběru z elektrizační
soustavy nebo neoprávněné dodávky elektřiny do elektrizační soustavy, zejména jedná-li se o odběr
při opakovaném neplnění platebních povinností vůči Obchodníkovi vyplývajících z výsledků
vyhodnocení a zúčtování skutečného odběru.
6) Provozovatel LDS není povinen v případě neoprávněného odběru ze strany ZÁKAZNÍKA a jiných
stanovených Energetickým zákonem, předem upozornit ZÁKAZNÍKA na omezení či přerušení
dodávek elektřiny.
7) Každá smluvní strana je oprávněna od Smlouvy odstoupit, je-li vydáno rozhodnutí o úpadku druhé
smluvní strany, anebo byl-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Odstoupení je
účinné dnem doručení nebo pozdějším dnem stanoveným výslovně v tomto odstoupení.

VII. Předcházení škodám a náhrada škody
1) Smluvní stany prohlašují, že jsou seznámeny s okolnostmi a možnými dopady způsobenými
omezením nebo přerušením dodávky elektrické energie.
2) Provozovatel LDS odpovídá ZÁKAZNÍKOVI za škodu, nesplní-li oznamovací povinnost uloženou mu
Energetickým zákonem nebo nedodrží-li při přerušení dodávky elektřiny při vzniku a při
odstraňování poruch na distribučních zařízeních standardy kvality dodávek elektřiny stanovené
právním předpisem. Provozovatel LDS neodpovídá za škody v případě přerušení dodávky elektřiny
způsobené v nadřazených distribučních sítí.
3) Smluvní strany se zavazují věnovat zvýšenou pozornost předcházení škodám ve smyslu ustanovení
§ 2900 Občanského zákoníku. Smluvní strana, která porušuje svou povinnost nebo která s
přihlédnutím ke všem okolnostem má vědět nebo mohla vědět, že poruší svou povinnost ze
Smlouvy, je povinna oznámit druhé straně povahu překážky, která jí bráni nebo bude bránit v plnění
povinností a o jejich důsledcích: takové oznámení musí být učiněno bez zbytečného odkladu poté,
kdy se povinná strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Při postupu
Provozovatele LDS dle § 25 odst. 3 písm. c) či § 30 odst. 1 písm. d) Energetického zákona není
dáno právo na náhradu škody.
4) Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností v
případech, kdy prokáží, že jim ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jejich vůli, anebo za
podmínek vyplývajících z Energetického zákona; za mimořádnou nepředvídatelnou a
nepřekonatelnou překážku se považuje zejména překážka, která nastala po uzavření Smlouvy
nezávisle na vůli jedné ze smluvních stran a brání ji v plnění povinnosti, jestliže nelze rozumně
předpokládat, že by tuto překážku nebo její následky odvrátila. Jedná se zejména o havárie
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zařízení, zničení zařízení výbuchem, požárem, povodni, třetí osobou, vandalstvím, teroristickým
útokem, válku, stávku, blokádu, epidemii aj.
VIII. Komunikace a doručování
1) ZÁKAZNÍK je povinen ve své žádosti nebo ve Smlouvě uvést kontaktní osobu (dále jen „zmocněnec
pro komunikaci“), prostředky komunikace a kontaktní adresy (např. e-mail, čísla telefonů a faxů).
Zmocněnec pro komunikaci je oprávněn vést společná jednání týkající se realizace předmětu,
termínů a ostatních podmínek souvisejících s plněním Smlouvy.
2) Smluvní strany jsou povinny neprodleně sdělit si vzájemně změnu zmocněnců pro komunikaci, jakož
i kontaktních adres.
3) Veškeré oznámení, výzvy, sdělení apod. mezi smluvními stranami, pokud není v Podmínkách či
Smlouvě uvedeno výslovně jinak, budou učiněny písemnou formou v českém jazyce, a budou
předány osobně či odeslány dopisem, faxem nebo e-mailem na adresu druhé strany uvedené ve
Smlouvě nebo jejích přílohách, případně v oznámení o změně. Zásilka bude považována za
doručenou:
- v případě osobního doručení předáním;
- v případě odeslání dopisem tři (3) dny po odeslání (tj. od předání zásilky držiteli příslušné poštovní
licence);
- v případě odeslání faxem při přijetí potvrzení o přijetí z příjemcova faxového přístroje, pokud je
zpráva přijata v pracovní den do 13.00 hod., a v opačném případě následující pracovní den po
pracovním dni, kdy byla zpráva odeslána;
- v případě odeslání e-mailem při přijetí potvrzení o přijetí z příjemcova počítače, pokud je zpráva
přijata v pracovní den do 13.00 hod., a v opačném případě následující pracovní den po pracovním
dni kdy byla zprava odeslána;
- v případě odeslání datovou zprávou je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí
osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu.
Nepřihlásí-li se do datové schránky tato osoba ve lhůtě 3 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán
do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty;
Za doručené budou považovány i písemnosti, které se vrátí jejímu odesílateli jako nedoručitelné v
důsledku neoznámení nové adresy pro zasílání korespondence adresátem písemnosti.
4) Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat zejména o změnách údajů ve Smlouvě a o
mimořádných provozních stavech, které by mohly mít dopad na řádné provozování LDS nebo na
plnění Smlouvy.
5) ZÁKAZNÍK tímto uděluje Provozovateli LDS výslovný souhlas se zasíláním zpráv, informací,
potvrzení o doručení zpráv, urgencí a jiných sdělení ve věci této Smlouvy a jejího plnění
prostřednictvím elektronických prostředků zejména prostřednictvím elektronické pošty na
elektronický kontakt ZÁKAZNÍKA (zpravidla na jeho adresu elektronické pošty), pokud ZÁKAZNÍK
má takovýto kontakt (adresu elektronické pošty) k dispozici. Tento souhlas se dále vztahuje i na
zasílání obchodních sděleni v elektronické i v písemné formě ve věci dodavek elektřiny a
souvisejících služeb Provozovatelem LDS ZÁKAZNÍKOVI.

IX. Řešeni sporů
1) Případné spory mezi účastníky Smlouvy budou řešeny především vzájemným jednáním. V případě,
kdy nedojde do 60-ti dnů ke smírnému vyřešení a rozhodování ve sporu přísluší ERÚ, bude spor
předložen k rozhodnutí tomuto úřadu. V ostatních případech bude spor rozhodován obecným
soudem.
2) Rozhodným právem je právo České republiky.
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X. Ostatní a závěrečná ujednání
1) Jestliže se některé ustanovení Smlouvy nebo Podmínek stane neúčinným nebo neplatným, nemá
tato skutečnost vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení Smlouvy a Podmínek, ledaže by tato
ustanovení byla vzájemně neoddělitelná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit
ustanoveni neúčinné ustanovením účinným a ustanovení neplatné ustanovením platným, a to tak,
aby nejlépe odpovídalo původně zamýšlenému obsahu a účelu ustanovení neúčinného nebo
neplatného; toto nahrazení může proběhnout i prostřednictvím jednostranné změny Podmínek, je-li
to z povahy věcí možné. Do doby nahrazení podle předchozí věty platí odpovídající úprava obecně
závazných právních předpisů.
2) ZÁKAZNÍK se zavazuje oznámit Provozovateli LDS změny tykající se skutečností uvedených ve
Smlouvě a změny ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění
závazků z této Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do osmi dnů od okamžiku, kdy nastaly.
Zejména je povinen oznámit a doložit svůj vstup do likvidace, prohlášení o úpadku, a další
významné skutečnosti. Zákazník je rovněž povinen po vyzvání Provozovatelem LDS doplnit
požadovanou dokumentaci OPM nebo chybějící doklady.
3) Nestanoví-li Energetický zákon pro změny Podmínek zvláštní postup, Provozovatel LDS je oprávněn
stanovit svým oznámením nové Podmínky. Oznámení zveřejní nejméně 2 měsíce před okamžikem,
kdy mají nové Podmínky nabýt účinnosti, prostřednictvím svých webových stránek a ve svých
kontaktních místech, popřípadě i jiným vhodným způsobem; je-li to možné, upozornění na
připravovanou změnu Podmínek uvede i na faktuře či na sdělení o výši splátek. Toto oznámení se
pokládá za návrh změny Podmínek a musí v něm být určeno datum, od něhož má ke změně dojít.
ZÁKAZNÍK může projevit svůj nesouhlas se změnou Podmínek formou odstoupení od smlouvy,
které musí doručit Provozovateli LDS, nejpozději 10 dnů přede dnem nabytí účinnosti nových
Podmínek. V případě, že ZÁKAZNÍK po uveřejnění oznámení Provozovatelem LDS neodstoupí od
smlouvy způsobem podle tohoto článku, má se za to, že akceptoval návrh na změnu Podmínek a je
povinen plnit Smlouvu podle nových Podmínek, jež jsou pak pro obě smluvní strany závazné. To
platí i v případě, že ZÁKAZNÍK učiní vůči Provozovateli LDS jiný právní úkon, představující
akceptaci návrhu na změnu Podmínek.
4) ZÁKAZNÍK uděluje výslovný souhlas s tím, aby Provozovatel LDS v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění pro účely této Smlouvy shromažďoval,
zpracovával a uchovával osobní údaje ZÁKAZNÍKA, a to v rozsahu dokumentů poskytnutých ve
Smlouvě.
5) Tyto Podmínky byly vydány Provozovatelem LDS dne 01.08.2014, jejich platnost a účinnost nastává
dnem 01.10.2014.

