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VERZE: 2013/4 

 

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZA ÚČELEM OPTIMALIZACE SMLUVNÍHO 

VZTAHU KLIENTA 
 

uzavřená v režimu obchodního zákoníku, zák. č 513/1991 Sb., v platném znění, jako nepojmenovaná dle §262 odst. 

1. a dále dle §269 odst. 2. 

1) Klient: 

Příjmení Jméno Titul 

Ulice, číslo popisné Město/obec PSČ 

Rodné číslo/Datum narození Telefon/Mobilní telefon E-mail 

Dále jen „klient“ 
 

2) ARCH consulting s.r.o. 

sídlo:  Praha 3, Lucemburská 2136/16, PSČ 130 00 

IČ:  287 79 479 

DIČ:  CZ28779479  

zapsaná  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 191117 

jednající:  Ing. Aleš Choutka, jednatel  

dále jen „ARCH consulting“ 

 
I. Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu s cílem optimalizovat smluvní vztahy klienta s dodavateli vybrané 

komodity či komodit - elektrické energie a zemního plynu (dále jen „komodit“). Současně je cílem 

minimalizovat právní a administrativní úkony ze strany klienta s touto optimalizací souvisejících.  

2. Tato smlouva je uzavírána bezúplatně za podmínek sjednaných níže.  

3. ARCH consulting využije v zastoupení klienta pro realizaci účelu této smlouvy mimo jiné dynamické 

porovnávání cen (e-aukci). 

II. Účel smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že na základě této smlouvy bude ARCH consulting ve prospěch klienta vyvíjet 

činnosti směřující k výběru nejvhodnějšího dodavatele vybraných komodit (dále jen „dodavatele“). Účelem 

této smlouvy je závazek ARCH consulting jednat s vybraným dodavatelem jménem klienta s cílem předložit 

klientovi k podpisu výhodnější smlouvu/smlouvy o sdružených dodávkách komodit (dále jen 

„Smlouva/Smlouvy“).  

2. Klient se podpisem této smlouvy zavazuje zprostředkovanou Smlouvu/smlouvy uzavřít, jestliže budou 

Smlouvou/smlouvami zaručeny výhodnější podmínky dle odst. 3. tohoto článku. Uzavřením 

Smlouvy/smluv mezi klientem a dodavatelem bude naplněn účel smluvního vztahu mezi ARCH consulting 

a klientem.  

3. Výhodnějšími podmínkami pro klienta se rozumí: 

a. takové ceny za neregulovanou složku dodávek či služeb, které jsou minimálně o 15% nižší než tomu 

odpovídající ceny uvedené v posledním vyúčtování předaném klientem či uvedené v  ceníku stávajícího 

dodavatele ke dni konání e-aukce, porovnáváno s cenou, která je aktuálně nižší, 

b. pevně stanovená cena po celou dobu účinnosti smlouvy s dodavatelem, 

c. uzavření Smlouvy/Smluv s dodavatelem na dobu určitou v případě elektrické energie – jeden rok, v případě 

zemního plynu – dva roky, 

d. smlouva/smlouvy nebude/nebudou obsahovat prolongační doložku, 
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e. eliminace případných sankcí a pokut a zároveň všech dalších poplatků vyjma zákonem uznaných, 

f. klient obdrží vždy zálohovou fakturu buď a) ve výši 100% očekávané roční spotřeby rozdělenou 

rovnoměrně do dvanácti měsíců nebo b) ve výši 100% očekávané kvartální spotřeby rozdělenou 

rovnoměrně do tří měsíců, a to způsobem uvedeným v Příloze č. 1. této smlouvy, 

g. klient obdrží jednou za dvanáct měsíců vyúčtování, a to způsobem uvedeným v Příloze č. 1. této smlouvy, 

h. další specifikace Smlouvy/Smluv bude v souladu s § 50 zákona 458/2000 Sb. v případě elektrické energie 

a § 72 zákona 458/2000 Sb. v případě zemního plynu v aktuálním znění.  

III. Práva a povinnosti ARCH consulting  

1. ARCH consulting jako zpracovatel a koordinátor je povinen provést pro klienta výběr nejvhodnějšího 

dodavatele vybraných komodit a bude jednat jménem a na účet klienta za účelem zajištění pro klienta 

výhodnějších smluvních podmínek dle čl. II. odst. 3. této smlouvy. 

2. ARCH consulting není přímým poskytovatelem služeb, nýbrž pro klienta zajišťuje a zprostředkovává jeho 

jménem vzájemně si konkurující porovnatelné nabídky na komodity uvedené v Příloze č. 1. ARCH consulting 

není povinen při poskytování svých služeb poskytovat klientovi analýzu nabídek komodit jednotlivých 

dodavatelů. 

3. ARCH consulting vykonává činnosti pro klienta odborně se vší odpovědností za své jednání, za podmínek 

stanovených touto smlouvou a je povinen postupovat s odbornou péčí a s ohledem na jeho zájmy. 

4. ARCH consulting je povinen oznámit klientovi veškeré skutečnosti, které by měly vliv na změnu optimalizace 

k horšímu. 

5. ARCH consulting prohlašuje, že se zavazuje veškeré činnosti vykonávat nezávisle, nepodjatě, rovně, 

nediskriminačně a transparentně.  

IV. Práva a povinnosti klienta 

1. Klient se zavazuje poskytnout pravdivé informace o odběrech vybraných komodit, poskytnout nezbytnou 

součinnost pro zajištění optimalizace výdajů, především předat podklady uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy, 

případně umožnit získání podkladů od dodavatelů na základě plné moci poskytnuté ARCH consulting tak, 

aby ARCH consulting byl schopen realizovat cíle, které jsou předmětem této smlouvy. Klient odpovídá 

za úplnost a správnost technických podkladů zadání, zejména rozsahu, ceny a četnosti požadovaných služeb.  

2. Klient bude informovat ARCH consulting o všech úkonech, které učinil bez vědomí ARCH consulting a které 

mohou způsobit vznik, změnu či zánik smluvních vztahů s dodavateli vybraných komodit. 

3. Klient je povinen uzavřít Smlouvu/Smlouvy s novým dodavatelem pouze v případě dosažení výhodnějších 

podmínek specifikovaných v čl. II. odst. 3 této smlouvy.  

4. V případě, že klient neuzavře Smlouvu/Smlouvy s vybraným dodavatelem, ačkoliv účelu této smlouvy bylo 

dosaženo, je klient povinen zaplatit ARCH consulting za výsledek vzešlý z činnosti ARCH consulting náhradu 

za doposud provedenou činnost ve výši 5 % z hodnoty finančního objemu neregulované složky dodávek či 

služeb za období, na které se klient zavázal uzavřít Smlouvu/Smlouvy dle čl. II. odst. 3 této smlouvy.  

5. Klient má právo specifikovat některé požadavky na obsah budoucího smluvního vztahu s dodavatelem, a to 

vyplněním údajů v Příloze č. 1 této smlouvy.   

V. Dohoda o plné moci 

1. Klient a ARCH consulting uzavírají podpisem této smlouvy rovněž dohodu o plné moci, dle které poskytuje 

klient společnosti ARCH consulting  plnou moc, aby za něj činila veškeré potřebné úkony spojené 

s administrací procesu vedoucího k zajištění nižších cen a k zajištění změny dodavatele v případě dosažení 

výhodnějších podmínek specifikovaných v čl. II. odst. 3 této smlouvy.  

2. ARCH consulting je oprávněn zpracovávat klientovy osobní údaje, za účelem získání potřebných dat 

a informací od stávajících dodavatelů komodit a zastupování při jednání s dodavateli komodit.  

3. Úkony ARCH consulting, které by vedly ke změně právních vztahů (vypovídání stávajících smluv apod.) 

budou činěny v zájmu klienta a pouze při splnění podmínky získání výhodnějších podmínek specifikovaných 

v čl. II. odst. 3 této smlouvy. ARCH consulting není oprávněna jménem klienta uzavřít smlouvu s dodavatelem.  

VI. Souhlas klienta se zpracováním osobních údajů 

1. Souhlasím s tím a svým podpisem níže stvrzuji, aby v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnost ARCH consulting, se sídlem Lucemburská 2136/16, Praha 3, 

PSČ: 130 00, IČ: 28779479, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
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vložka 191117, zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje obsažené v tomto záznamu či v budoucnu 

poskytnuté v jiných dokumentech, a to pro účely zajištění optimalizace mých výdajů spočívající ve sběru dat 

o spotřebě energií a zprostředkování nových smluvních vztahů s dodavateli komodit.  

2. Beru na vědomí, že osobní údaje budou uchovávány a využívány pouze pro potřeby výběrových aktivit v rámci 

činnosti společnosti ARCH consulting, a to až do odvolání písemnou formou. Jsem si vědom toho, 

že poskytnutí údajů je dobrovolné, a že souhlas s jejich zpracováním mohu kdykoliv odvolat. 

VII. Platnost a účinnost smlouvy 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do naplnění účelu této smlouvy. 

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvním stranami. 

3. Tento smluvní vztah může být ukončen oboustrannou vzájemnou dohodou, a to pouze písemnou formou nebo 

okamžitým odstoupením při podstatném a opakovaném porušení závazků touto smlouvou přijatých, 

tj. porušuje-li druhá smluvní strana povinnosti i po té, co byla k jejich plnění písemně upozorněna na porušení 

závazků, vyzvána k nápravě s uvedením přiměřené lhůty a na možnost odstoupení výslovně upozorněna. 

VIII. Závěrečná ujednání 

 

Smluvní strany prohlašují, že se všemi ustanoveními smlouvy souhlasí a že smlouva byla sepsána dobrovolně, 

což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

 

 

 

V _____________________ dne ________________________ 

 

Podpisy: 

 

________________________       ________________________ 

       Klient                 ARCH consulting s.r.o. 

                                                                                                                                         Ing. Aleš Choutka 

 

 

 

 

Součástí této smlouvy je Příloha č. 1. 

 

 


