
SMLOUVA O DOBÍJENÍ ELEKTROMOBILU

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

obchodní firma / jméno, příjmení, titul: …….………………………………………………………

sídlo společnosti / adresa trvalého pobytu …….………………………………………………………

zastoupena: …….………………………………………………………

IČ / datum narození: …….………………………………………………………

DIČ: …….………………………………………………………

email: …….………………………………………………………

mobilní telefon: ……………………………………………………………..

Bankovní spojení: …….……………………………………………………….

(dále jen „Zákazník")

a

Labit a.s.

IČ 15037274

sídlem Nádražní 470, 543 01 Vrchlabí

společnost vedená u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, číslo vložky 132

zastoupena předsedou představenstva Martinem Havrdou.

(dále jen „Poskytovatel“)

Preambule

Poskytovatel provozuje na území České republiky síť dobíjecích stanic (dále jen „DS") pro dobíjení

elektromobilů.  Tato  síť  je  veřejně  přístupná  a  je  určena  jak  podnikatelským  subjektům,  tak

spotřebitelům. Aktualizovaná mapa a seznamy veřejných DS jsou k dispozici na webových stránkách

Poskytovatele www.nabijajed.cz.

Článek I.

Předmět Smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je sjednání podmínek, kterými se budou Smluvní strany řídit při dobíjení

elektromobilů v síti DS Poskytovatele.

1.2.Poskytovatel se zavazuje umožnit Zákazníkovi dobíjet elektromobily na jakékoli dobíjecí stanici

v síti  DS  za  podmínek  dále  stanovených  touto  Smlouvou  nebo  Všeobecnými  obchodními
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podmínkami pro dobíjení elektromobilů, na které tímto odkazuje, a které tvoří Přílohu č. 1 této

smlouvy (dále též „VOP“). 

1.3.Zákazník se zavazuje za odebrané kWh platit Poskytovateli cenu sjednanou dle článku IV. této

smlouvy.

Článek II.

Registrace Zákazníka

2.1 Dobíjení  elektromobilu  je  možné  buď  přes  aplikaci  ChargerUp  nebo  přes  webové  rozhraní.

Zákazník je oprávněn si zvolit, zda bude pokračovat bez registrace nebo se zaregistruje.

2.2 Registrace  se  provádí  vyplněním  a  odesláním online  formuláře  v  aplikaci  nebo  na  webové

stránce www.nabijajed.cz. Zákazník je povinen v registračním formuláři vyplnit správné a úplné

povinné údaje o své osobě. Zákazník je povinen údaje měnit a doplňovat podle aktuálního stavu,

a to vždy nejpozději do 5 dní ode dne změny povinného údaje.

2.3 Poskytovatel  je  oprávněn  kdykoliv  v  budoucnu  změnit  rozsah  povinných  osobních  údajů  a

vyžadovat sdělení dalších údajů o Zákazníkovi v případě, že toto bude vyžadováno ze zákonných

důvodů. Zákazník bere na vědomí, že vyplněné údaje Poskytovatel považuje za správné.

Článek III.
Podmínky vydání a používání RFID

3.1 Poskytovatel  poskytne registrovanému Zákazníkovi  RFID kartu,  která jej  opravňuje k nabíjení

elektromobilu v síti DS. RFID karta je určena k identifikaci a autorizaci Zákazníka v rámci dobíjení

elektromobilu v síti DS.

3.2 RFID karta je vlastnictvím Poskytovatele, za veškeré operace provedené RFID kartou po dobu od

jejího převzetí Zákazníkem do navrácení Poskytovateli však odpovídá Zákazník.

3.3 Zákazník  je  povinen  zabránit  zneužití  RFID  karty  a  zabezpečit  ji  před  odcizením.  V  případě

ukončení Smlouvy je Zákazník povinen vrátit všechny RFID karty Poskytovateli. 

3.4 Pro  výdej  RFID  karty  se  registrovaný  Zákazník  zavazuje  kontaktovat  manažera  projektu  na

emailové adrese: libor@nabijajed.cz. Podrobný postup aktivace obdrží Zákazník společně s RFID

kartou.

3.5 V  případě  poškození,  ztráty  či  odcizení  RFID  karty  je  Zákazník  povinen  bezprostředně

kontaktovat  Poskytovatele  a  požádat  o  její  zneplatnění  a  to  buďto  prostřednictvím  svého

uživatelského účtu nebo prostřednictvím Zákaznické linky.
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Článek IV.

Cena a způsob úhrady

4.1. Jednotkou dobíjení je stanovena 1 kWh. Cena za 1 kWh je uvedena na každé dobíjecí stanici v

Síti DS a na webových stránkách Poskytovatele www.nabijajed.cz . 

4.2.Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel je oprávněn Ceník jednostranně měnit. 

4.3.Úhrada ceny se řídí VOP.

Článek V.

Další práva a povinnosti smluvních stran

5.1.Smluvní  strany  jsou  srozuměny  s  tím,  že  dobíjecí  stanice  nemusí  být  v provozu  nepřetržitě,

zejména pak z technických důvodů, z důvodů změny právních předpisů nebo technických norem

a z důvodů vyšší moci. Poskytovatel si zároveň vyhrazuje právo měnit strukturu sítě DS.

5.2.Veškerá komunikace mezi smluvními stranami v záležitostech týkajících se této Smlouvy musí být

učiněna  v  písemné  formě  prostřednictvím  doporučené  pošty,  emailu,  datové  schránky  či

aplikace, nevyplývá-li z textu smlouvy anebo VOP něco jiného. Zákazník je povinen při používání

DS postupovat podle návodu umístěného na DS, podle podmínek stanovených v této Smlouvě, ve

VOP, případně pak podle informací uvedených na www.nabijajed.cz . Zejména se zavazuje užívat

DS výhradně k dobíjení elektromobilů schválených příslušným úředním postupem pro území ČR

včetně  příslušných  úředně  schválených,  případně  v  návodu  k  DS  doporučených,  kabelů

a konektorů, jsou-li  pro dobíjení nutné. Zákazník se dále zavazuje neprovádět na DS svévolné

úpravy, a ani nedobíjet elektromobil, na kterém by byly takové svévolné úpravy provedeny.

5.3. Zákazník  bere  na  vědomí  a  souhlasí,  že  všechny  kabely  a  konektory  používané  Zákazníkem

k dobíjení (vyjma kabelů a konektorů pevně konstrukčně spojených s DS) jsou považovány za

příslušenství elektromobilů Zákazníka a Poskytovatel nenese za jejich ztrátu či odcizení žádnou

odpovědnost.

5.4. V  případě  zjištění  zneužití  RFID karty  či  v  případě  užívání  dobíjecí  stanice  v  rozporu  s  touto

smlouvou nebo VOP je Poskytovatel oprávněn RFID Kartu zablokovat. 

5.5. Poskytovatel tímto prohlašuje a Zákazník bere na vědomí, že práva a povinnosti smluvních stran

upravují rovněž VOP. Odchylná ujednání v této Smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, mají termíny používané v této Smlouvě význam, který je jim

přidělen v VOP. Zákazník prohlašuje, že se s VOP seznámil a souhlasí s nimi. Smluvní strany jsou si

vědomy,  že  s  ohledem  na  povahu  předmětu  smlouvy  může  Poskytovatel  nezbytná  práva  a

povinnosti smluvních stran upravené v těchto VOP měnit, a to způsobem uvedeným v VOP.

5.6.Zákazník je povinen neprodleně oznámit poruchu nebo poškození dobíjecí stanice Poskytovateli

prostřednictvím Zákaznické linky. 
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Článek VI.

Závěrečná ustanovení

6.1 Veškeré  změny  a  dodatky  této  Smlouvy  mohou  být  učiněny  pouze  písemnou  formou  a  to

písemně poštou, nebo elektronicky s přiložením elektronického podpisu Zákazníka (v případě PO

statutárního orgánu či oprávněného zástupce společnosti). 

6.2 Smlouva  je  vyhotovena  ve  dvou  vyhotoveních  s platností  originálu,  z nich  po  jednom  obdrží

Zákazník a Poskytovatel.

6.3 Právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí právními předpisy České republiky.

6.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto Smlouvu nedopadá povinnost uveřejnění v registru

smluv ve smyslu zákona č.  340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování  těchto  smluv  a  o  registru  smluv  (zákon  o  registru  smluv),  ve  znění  pozdějších

předpisů.

6.5 Tato  Smlouva  se  uzavírá  na  dobu  neurčitou  a  nabývá  účinnosti  dnem  potvrzení  registrace

zaslaného Poskytovatelem na kontaktní email Zákazníka uvedený při registraci.

6.6 V případě, že některá ustanovení této Smlouvy se stanou neplatnými nebo nevymahatelnými,

a současně budou oddělitelná od ostatních ustanovení této Smlouvy, nezpůsobí neplatnost celé

Smlouvy.  V  takovém  případě  nahradí  smluvní  strany  neplatné  a  nevymahatelné  ustanovení

ustanovením  novým,  které  se  svým  obsahem  a  účelem  bude  nejvíce  blížit  obsahu  a  účelu

neplatného  anebo  nevymahatelného  ustanovení,  a  to  bez  zbytečného  odkladu  po  požádání

kterékoli ze smluvních stran.

6.7 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou VOP.

V ………………..… dne ………......... V Vrchlabí dne ………....…….

Zákazník Poskytovatel

………………………………………. ………………………………………
Martin Havrda, MSBA
předseda představenstva
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