
 

 
 

 

 

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ S L U Ž E B  

J E D N O T N Ý  E N E R G E T I C K Ý  S E R V I S  ( J E S )  
 

Poskytovatel:  
 

Irena Exnerová                                                                                   

Sídlo: Trutnov, Voletiny, Nad Kaplí 17, PSČ 541 01                                                        

IČ: 41225627 

DIČ: 6261211484                                                                                      

podnikatelka podnikající na základě živnostenského oprávnění, osoba nezapsaná do obchodního rejstříku.                                                           

Bankovní spojení: KB, č. ú.: 115-7382020227/0100                                 

zastoupena: Mgr. Michal Bors, obchodní ředitel, tel. 731 508 654,  Kuba Šípků, ředitel obchodní sítě, tel: 602 300 282 
kontaktní adresa pro doručování: 

JES, třída T.G. Masaryka 832, Česká Skalice 552 03, JES, Železničářská 506, Trutnov 541 01 

e-mail: info@j-e-s.cz 

web: www.j-e-s.cz 

 

Zákazník ( Objednatel služby ): 

 

Jméno, příjmení, titul:       

Datum narození:       

Trvalé bydliště:       

Doručovací adresa (pokud se liší od  adresy trvalého bydliště):       

e-mail:        

tel.:       

Odběrná místa Zákazníka : 

EIC kód odběrného místa objednatele ( plyn ):        

EAN kód odběrného místa objednatele ( elektřina ):        

 

Předmět smlouvy 

Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje Zákazníkovi po dobu trvání účinnosti této Smlouvy poskytovat  služby produktu Jednotného 

Energetického Servisu. 

Zákazník se zavazuje řádně dodané služby, činnosti a výstupy z činnosti Poskytovatele ve sjednané formě přebírat a včas platit Poskytovateli za 

jeho služby a činnost dle této Smlouvy dále sjednanou cenu. 

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jako „VOP“), ceníkem za službu poskytovatele (dále 

jako „ceník služeb“).  

VOP a ceník jsou zveřejněny na internetové adrese www.j-e-s.cz, přičemž její aktuální znění tvoří součást této smlouvy a zákazník prohlašuje, 

že se s nimi seznámil před uzavřením této Smlouvy a tyto bez výhrad k datu podpisu smlouvy akceptuje. 

 
 

Cena plnění, platební podmínky 
 

Cena za řádně a včas poskytnuté služby a veškerých činností dle této Smlouvy je sjednána dohodou Smluvních stran následovně. 

 

Registrační poplatek  Zákazníka s jeho odběrnými místy energií do systému služby JES je ve výši 990,-Kč včetně DPH . Týká se 

maximálně 2 odběrných míst energií. Registrační poplatek Zákazníka za každé další odběrné místo energií je 200,-Kč včetně DPH. 

Zaplacením Registračního poplatku se stává smlouva účinnou. 

 

První platba za službu produktu JES dle ceníku služeb je splatná po uplynutí 12ti měsíců po zajištění Zákazníkem odsouhlasené změně 

ceny energií na alespoň jednom odběrném místě energií Zákazníka. 

Druhá a všechny další platby za službu JES budou splatné vždy po každých 12ti měsících po první platbě služby JES dle aktuálního 

ceníku služeb JES. 
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Doba platnosti a účinnosti Smlouvy 
 
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami. Účinnost Smlouvy nabývá platnosti zaplacením Registračního poplatku 

zákazníkem. 

Smlouva je uzavřena na dobu 5ti let od nabytí účinků Smlouvy a Smluvní strany sjednávají její automatickou prolongaci vždy o 1 rok. Smlouvu 

lze ukončit písemnou výpovědí Poskytovatele i Objednatele bez sankce. 

 

 

Ustanovení společná a závěrečná 
 

Vztahy mezi Smluvními stranami výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí právními normami práva České republiky, zejména režimem 

občanského zákoníku (zákona číslo 89/2012 Sb.) v platném znění. Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom 

obdrží po podpisu Smlouvy každá Smluvní strana.  

Tato Smlouva může být změněna pouze formou písemných dodatků podepsaných Smluvními stranami. 

Smluvní strany tímto prohlašují a stvrzují podpisy osob oprávněných k jednání Smluvních stran, že si Smlouvu řádně přečetly, je jim znám 

význam jednotlivých ustanovení této Smlouvy, že tuto Smlouvu uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle a dále prohlašují, že jim k datu 

podpisu této Smlouvy nejsou známé žádné skutečnosti, které by jim mohly bránit v plnění závazků dle této Smlouvy, tuto Smlouvu učinit 

neplatnou nebo neúčinnou. Na důkaz toho připojují níže své podpisy. 

Současně s touto Smlouvou udělil Zákazník Poskytovateli písemnou plnou moc k jednání za účelem poskytování služby dle této Smlouvy a 

souhlasí  s nakládáním s osobními údaji dle příslušných zákonných norem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V                             dne                                                                                                 V                                     dne          

 

 

 

                                                                                                                                                         
                                                                                                             

            .......................................                                                                         ……..……………………….

   

                                                                Jednotný energetický servis 

                                                                        Irena EXNEROVÁ  

 


