
 

Dodatek č. ... ke Smlouvě o sdružených službách dodávky 
elektřiny a plynu 

 
Zákazník svým podpisem tohoto dodatku č… ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny  
a plynu, číslo smlouvy ……………….. stvrzuje, že splňuje podmínky pro dodání plynu osvobozeného 
od daně v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) části čtyřicáté páté zákona č. 261/2007 Sb.,  
o stabilizaci veřejných rozpočtů, a platných výkladových stanoviscích celní správy a že je schopen  
v případě kontroly správce daně nárok na osvobození řádně doložit. Zákazník se rovněž zavazuje 
poskytnout dodavateli veškerou součinnost při prokazování nároku na nabytí osvobozeného plynu 
správci daně.  
 
Zákazník se zároveň zavazuje dodavatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech majících za 
následek zánik práva na nabytí plynu osvobozeného od daně podle výše uvedeného zákonného 
ustanovení tak, aby od okamžiku zániku práva na dodání plynu osvobozeného od daně mohl 
dodavatel začít zákazníkovi dodávat plyn zdaněný.  
 
V případě, že bude správcem daně doměřena daň z plynu a daň z přidané hodnoty na základě dodání 
plynu zákazníkovi, který potvrdil nárok na osvobození od daně z plynu a/nebo řádně a včas neoznámil 
zánik práva na nabytí plynu osvobozeného od daně, zaplatí zákazník dodavateli částku odpovídající 
výši doměřené daně z plynu a daně z přidané hodnoty včetně všech souvisejících sankcí vyměřených 
správcem daně.  
 
Dále zákazník čestně prohlašuje, že:  
 

 Plyn dodávaný zákazníkovi je určen nebo použit pro výrobu tepla v domácnostech  
a v domovních kotelnách a jedná se o kódy nomenklatury 2711 11 a/nebo 2711 21.  

 V případě domovní kotelny se jedná o decentralizovaný zdroj umístěný v bytovém domě1,  
ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení  
a je k tomuto účelu určena. Domovní kotelna slouží k vytápění alespoň jedné domácnosti,  
a pokud dodává teplo i do jiných bytových domů, v každém z vytápěných bytových domů více 
než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu 
určena.  

 
Svým podpisem tohoto dodatku zákazník potvrzuje, že si je vědom toho, že pokud by jím uvedené 
informace byly obráceny v opak, bude čelit všem z toho vyplývajícím právním následkům. 
 
 
 
V ......................dne.....................  V ......................dne.....................  
 
 
 
 
 
__________________________  

 
 
 
 
 
__________________________  

Zákazník  Gazela Energy, a.s.  
 
 
1 Za bytový dům, ve kterém podlahová plocha odpovídá požadavkům trvalého bydlení a je tomuto účelu určena, lze považovat kromě bytových 
domů určených k běžnému bydlení také  

 Domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, chráněné bydlení a dům na půl cesty, jak jsou vymezeny v zákoně č. 
108/2006 Sb., v platném znění  

 Dětský domov, dětský domov se školou a výchovný ústav, jak jsou vymezeny v zákoně č. 109/2002 Sb., v platném znění  
 Kojenecký ústav a dětský domov pro děti do 3 let věku, jak jsou vymezeny v zákoně č. 20/1966 Sb., v platném znění  
 Zařízení pro výkon pěstounské péče poskytující péči podle zákona o sociálně právní ochraně dětí, jak jsou vymezeny v zákoně č. 

359/1999 Sb., v platném znění  
 Sociální lůžková zařízení hospicového typu, jak jsou vymezeny v zákoně č.48/1997 Sb.  
 Kláštery a obdobné církevní budovy sloužící pro trvalé bydlení  

 


