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Ak sa zmení cena, môžete
vypovedať zmluvu
Akémátemožnosti, ak nesúhlasíte s novýmmajiteľom firmy, ktorá dodáva energie

Akspoločnosť,ktorávám
dodávaenergie,odkúpi
iná firma,nie je to
nevyhnutnedôvodna
ukončeniezmluvybez
sankcie,myslí si právnik
IgorAugustinič z
právnickejkanceláriebpv
BraunPartners.

Spoločnosť Slovakia
Energy preberá klientov
Energetického Centra. Ak
nastane situácia, že jeden
dodávateľ kúpi druhého,
respektíve kúpi jeho klien-
telu, nemá zákazník zákon-
númožnosť vypovedať túto
zmluvubez sankcií?
„Skutočnosť, že dodávateľ

energií vstúpi do práv a po-
vinností iného dodávateľa na
základe štandardnej akvizí-
cie, nezakladá podľa nás oso-
bitný dôvod na ukončenie
zmluvy výpoveďou alebo od-
stúpením.“
Riadi sa zákazník ob-

chodnými podmienkami
pôvodnej firmy alebo pre-
berajúcej?

„Vo vzťahu k odberateľom
pôvodného dodávateľa zostá-
va pôvodný zmluvný vzťah
zachovaný vrátane všeobec-
ných obchodnýchpodmienok

(ďalej len
VOP) pôvod-
ného dodáva-
teľa.
Preberajú-

ci dodávateľ
môže VOP
pôvodného

dodávateľa zmeniť, ale znenie
nových VOP musí vopred
schváliť ÚRSO. Podľa media-
lizovaných informácií nové
VOP už predložil na schvále-
nieÚRSO.
Aj keby schválenie ÚRSO v

tomto prípade nebolo potreb-
né, pretože nový dodávateľ by
argumentoval, že nezavádza
vo všeobecnosti nové VOP,
len chce aj na prebraných od-
berateľov aplikovať „svoje
vlastné“ už existujúce a
schválené VOP, v každom
prípade musí preberajúci do-
dávateľ zmenu VOP oznámiť
odberateľom aspoň 30 dní

pred nadobudnutím jej účin-
nosti. Pokiaľ v takomto prí-
pade jednotlivý odberateľ ne-
bude súhlasiť so zmenou
VOP, má právo zmluvu bez-
platne a s účinnosťou najskôr
k plánovanému dňu účinnos-
ti zmeny VOP vypovedať do-
ručením písomnej výpovede
dodávateľovi najneskôr 15 dní
pred plánovaným dňom
účinnosti zmeny.“
Aké práva má zákazník v

prípade, že nechce mať za
dodávateľa plynu práve tú
firmu, ktorá prebrala jeho
pôvodnéhododávateľa?
„Pokiaľ nedochádza k

zmene VOP alebo cenníka,
môžu odberatelia plynu v
domácnosti ukončiť zmluvu
len za podmienok uvedených
v existujúcej zmluve a v pô-
vodne platných VOP, teda za
podmienok VOP pôvodného
dodávateľa.
Pokiaľ ide o zmenu cien,

dodávateľ elektriny alebo
plynu je povinný aspoň 30 dní
pred nadobudnutím účinnos-
ti zmeny ceny za dodávku

elektriny alebo plynu ozná-
miť odberateľovi, že takáto
zmena nastane. Ak odberateľ
nesúhlasí so zmenou ceny,
má podľa zákona právo zmlu-
vu bezplatne a s účinnosťou
najskôr k plánovanému dňu
účinnosti zmeny vypovedať
doručením písomnej výpo-
vede dodávateľovi najneskôr
15 dní pred plánovaným
dňom účinnosti zmeny. Toto
právo sa vzťahuje aj na zmlu-
vy uzavreté na dobuurčitú.
Dodávateľ elektriny alebo

plynu je povinný informovať
odberateľov o každej zmene
ceny, aj o jej znížení. Vyznie-
va to síce zvláštne, ale ak by
odberateľ nesúhlasil so zní-
žením ceny za dodávku elek-
triny alebo plynu, môže
zmluvu tiež bezplatne a s
účinnosťou najskôr k pláno-
vanému dňu účinnosti zme-
ny vypovedať doručením pí-
somnej výpovede dodávate-
ľovi najneskôr 15 dní pred
plánovaným dňom účinnosti
zmeny.“
KatarínaRagáčová ©SME

Sledujte zmeny
sami

Dodávateliaenergií
vámnemusiaoznámiť
zmenynaservírované
nastriebornom
podnose.Stačí, ak ich
dajúnaweb.

Na to, aby ste mohli vy-
povedať zmluvu z dôvodu,
že sa menia obchodné
podmienky alebo cena,
musíte byť aj vy trochu ak-
tívni.
Dodávatelia totiž nema-

jú povinnosť zo zákona po-
sielať každému osobne
upozornenie, že sa chystá
zmena. Stačí, ak zmeny
oznámia na všeobecne do-
stupnom kanáli. „Zákazník
má právo na informácie
prostredníctvom webové-
ho sídla dodávateľa alebo
zmluvy o zmene ceny a o
zmene obchodných pod-
mienok najneskôr 30 dní
pred nadobudnutím účin-
nosti zmeny,“ upozorňuje
na svojej webovej stránke
regulačnýúrad.
Napríklad Východoslo-

venská energetika podľa
všeobecných obchodných
podmienok upozorňuje na
zmeny na svojej webovej
stránke. RWE pri dodáv-
kach plynu okrem toho po-
siela aj upozornenie pí-
somne, buď poštou, alebo
e-mailom.

(rag)

EC patrí
Slovakia
Energy
Trhsalternatívnymi
dodávateľmisana
Slovenskupostupne
prečisťuje.Začiatkom
rokaskrachoval
alternatívnydodávateľ
VašaEnergie,ešteskôr
PBTowerTrade.

Jedného z najproblémo-
vejších dodávateľov elek-
triny a plynu prebrala kon-
com septembra spoločnosť
Slovakia Energy od švaj-
čiarskej firmy Cromicron.
Tá Energetické Centrum
skúpila len na začiatku toh-
to roku.
Vyše 130-tisíc zákazní-

kov Energetického Centra
tak zmenilo dodávateľa aj
bez vlastného rozhodnutia.
„Pre zákazníkov Energetic-
kého Centra sa nič zásadné
nemení. V žiadnomprípade
sa táto zmena nedotkne
služieb, ktoré sú zákazní-
kom Energetického Centra
poskytované,“ vysvetľuje
Jiří Písařík, konateľ Slova-
kia Energy.
Nový majiteľ Energetic-

kého Centra sa musí vy-
rovnať aj so sankciou od
Úradu pre reguláciu sieťo-
vých odvetví za porušenia
legislatívy pri dodávke
elektriny a zemného plynu
v rokoch 2010 až 2012. „Ro-
kovania s úradom ešte nie
sú uzavreté,“ hovorí
Písařík. Bývalý majiteľ sa
ešte s klientmi Energetic-
kého Centra musel dohod-
núť na mimosúdnom vy-
rovnaní s poškodenými
klientmi, ktorým napríklad
zadržiaval preplatky. (rag)
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