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Pravidla programu 

Šetřím s Malinou 

(dále jen „Pravidla”) 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel časově omezené marketingové akce 

společnosti Energetický Holding Malina a.s., IČO: 109 31 201, se sídlem Krakovská 

583/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, sp. zn. B 26399 (dále jen „Zhotovitel“) spočívající 

v možnosti zákazníků zúčastnit se bonusového programu Zhotovitele Šetřím s 

Malinou (dále jen „Bonusový Program“). 

1.2. Tato Pravidla jsou dostupná na všech provozovnách Zhotovitele a na internetové 

stránce Zhotovitele: https://setrimsmalinou.cz/ a určují pravidla Bonusového 

Programu, zejména pravidla účasti, způsob, jakým se stanoví výše bonusu, a jak bude 

bonus vyplácen jednotlivým zákazníkům. 

2. Co je to Bonusový Program? 

2.1. S Bonusovým Programem má zákazník možnost využít úsporu za energie po dobu, co 

čeká na dodání objednané fotovoltaické elektrárny od Zhotovitele. 

2.2. Zákazníkům, kteří splní podmínky stanovené těmito Pravidly, nabízí Zhotovitel 

možnost se zúčastnit Bonusového Programu a obdržet bonus spočívající v náhradě 

ceny elektrické energie Zhotovitelem za objednanou, ale prozatím nedodanou, 

fotovoltaickou elektrárnu, stejně, jako by zákazníkova fotovoltaická elektrárna byla 

již nainstalována a plně funkční (dále jen „Bonus“).  

3. Jak se počítá výše Bonusu? 

3.1. Bonus bude stanoven následujícím způsobem: 

a) Zhotovitel vybral deset fotovoltaických elektráren instalovaných v minulosti 

Zhotovitelem napříč Českou republikou (dále jen „Referenční FVE“). Aktuální 

informace o geografickém umístění a výkonu Referenčních FVE jsou dostupné 

na internetových stránkách www.setrimsmalinou.cz  

b) Tyto Referenční FVE poslouží jako podklad pro určení výkonu virtuální 

fotovoltaické elektrárny tím, že se jejich výkon zprůměruje na 1 kWp (kWp je 

jednotka špičkového výkonu fotovoltaické elektrárny při standardních 
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testovacích podmínkách). 

c) Výsledný výkon této virtuální elektrárny bude vynásoben výkonem 

fotovoltaické elektrárny, kterou si zákazník objednal od Zhotovitele a který je 

uveden v příslušné objednávce ke Smlouvě o dílo. 

d) Výsledné číslo bude vynásobeno 5 Kč (slovy: pěti korunami českými), tedy ceně 

odpovídající maximální stropové ceně elektřiny pro domácnosti stanovené 

rozhodnutím vlády České republiky pro rok 2023. Tato částka bude pravidelně 

připisována na účet zákazníka v souladu s článkem 5 níže. 

4. Jak se mohu Bonusového Programu zúčastnit? 

4.1. Účastníkem Bonusového Programu může být každý zákazník, který splní všechny 

následující podmínky: 

a) zákazník uzavřel se Zhotovitelem smlouvu o dílo na dodávku a instalaci 

fotovoltaické elektrárny (dále jen „Smlouva o dílo“); 

b) zákazník složil na účet Zhotovitele celou výši zálohy ve výši alespoň 60 % 

identifikovanou v objednávce tvořící přílohu příslušné Smlouvy o dílo; a 

c) zákazník vyplní přihlášku nebo dohodu k účasti v programu Šetřím s Malinou 

(dále jen „Přihláška“ nebo „Dohoda“) 

(dále jen „Podmínky“). 

4.2. Po splnění Podmínek se zákazník stane účastníkem Bonusového Programu (dále jen 

„Účastník“). 

4.3. Bonus začíná nabíhat následujícím dnem po splnění všech podmínek v čl. 4.1 výše v 

případě standardního přihlášení do Bonusového Programu formou Přihlášky anebo 

jiným dnem stanoveným v Dohodě. 

5. Jak zjistím stav a výši svého Bonusu a jak se Bonus vyplácí? 

5.1. Každý Účastník má možnost nahlédnout do údajů relevantních pro výpočet Bonusu, 

výkonnosti referenční FVE a dalších informací o Bonusovém Programu 

prostřednictvím internetových stránek https://setrimsmalinou.cz/. 

5.2. Účastníkům je Bonus vyplácen Zhotovitelem každý měsíc zpětně za předcházející 

kalendářní měsíc na bankovní účet Účastníka, ze kterého byla zaplacena záloha dle čl. 

4.1 b) výše. Bonus za příslušný kalendářní měsíc je splatný vždy do 15. dne 

následujícího kalendářního měsíce. 
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6. Jak dlouho Bonusový Program trvá? 

6.1. Bonusový program trvá ode dne 1.12.2022 až do rozhodnutí Zhotovitele o ukončení 

Bonusového Programu. Účast individuálních Účastníků vzniká způsobem a 

okamžikem popsaným v článku 4 výše. 

6.2. Zhotovitel je oprávněn Bonusový Program jednostranně ukončit. V případě ukončení 

Bonusového Programu Zhotovitel zveřejní příslušnou informaci na svých 

internetových stránkách https://setrimsmalinou.cz/, a to minimálně 7 dnů před 

nabytím účinnosti ukončení Bonusového Programu. 

6.3. Účast Účastníků v Bonusovém Programu končí v den podání žádosti o první paralelní 

připojení, případně dnem předání díla Účastníkovi ve smyslu příslušných ustanovení 

Smlouvy o dílo uzavřené mezi ním a Zhotovitelem, pokud Účastník neposkytuje 

Zhotoviteli součinnost k podání žádosti o první paralelní připojení. 

6.4. V případě předčasného ukončení příslušné Smlouvy o dílo, tj. pokud Dílo (jak je 

definováno v příslušné Smlouvě o dílo) nebude realizováno, končí také účast 

příslušného Účastníka v Bonusovém Programu, a to ke dni ukončení příslušné 

Smlouvy o dílo. 

6.5. V případě, že byla příslušná Smlouva o dílo předčasně ukončena ze strany Účastníka 

nebo ze strany Zhotovitele z důvodu Účastníkova porušení Smlouvy o dílo, je Účastník 

povinen vrátit veškeré Bonusy poskytnuté v rámci Bonusového Programu zpět 

Zhotoviteli, a to nejpozději do 10 dnů od ukončení Smlouvy o dílo. Ve všech ostatních 

případech předčasného ukončení příslušné Smlouvy o dílo je příslušný Účastník 

oprávněn si vyplacené Bonusy ponechat. 

6.6. Zhotovitel si vyhrazuje právo vyloučit z Bonusového Programu Účastníka (nebo 

neumožnit účast v Bonusovém Programu zákazníkovi) v případě, že: 

a) byla porušena tato Pravidla; 

b) Účastník jedná v rozporu s dobrými mravy; 

c) Účastník poškozuje dobré jméno Zhotovitele, nebo šíří pomluvy či 

nepravdivé informace v médiích; 

d) vyjde najevo, že člen při vstupu do Bonusového Programu nebo v průběhu 

účasti na něm úmyslně uvedl nepravdivé informace 

6.7. Došlo-li k ukončení účasti Účastníka z důvodů uvedených v článcích 6.2 a 6.3 výše, 

Zhotovitel vyplatí doposud nevyplacený zůstatek Bonusu na uživatelském účtu 

Účastníka nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce postupem 

uvedeným v článku 5.2 výše. V ostatních případech ukončení účasti Účastník nárok 
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na vyplacení zbývajícího Bonusu nemá a veškeré nároky vůči Zhotoviteli vyplývající 

z účasti Účastníka na Bonusovém programu dnem ukončení účasti zanikají. 

7. Ochrana osobních údajů 

7.1. Aby bylo zajištěno řádné fungování Bonusového Programu, Zhotovitel musí provádět 

zpracování osobních údajů, které zájemci o účast z řad zákazníků vyplňují v Přihlášce 

nebo Dohodě. Zhotovitel se však zavazuje využít tyto osobní údaje pouze za účelem 

plnění povinností, jež vyplývají z plnění Smlouvy o dílo a z účasti na Bonusovém 

Programu. Právním titulem pro zpracování osobních údajů je čl. 6, odst. 1, písm. b) 

nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) (dále jen „GDPR“). 

7.2. Nevyžádá-li tak Účastník výslovně sám, nebudou tyto osobní údaje použity k zasílání 

čistě marketingových sdělení. 

7.3. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani 

profilování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

7.4. Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu trvání účasti v Bonusovém 

Programu, případně po dobu až 10 let po ukončení účasti v případě, že bude takový 

postup nezbytný pro zajištění oprávněných zájmů Zhotovitele ve smyslu čl. 6, odst. 1, 

písm. f) GDPR. 

7.5. Více informací o ochraně osobních údajů Zhotovitele naleznete přímo na 

internetových stránkách https://setrimsmalinou.cz/. 

8. Závěrečná ustanovení 

8.1. Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit či doplnit tato Pravidla i bez 

předchozího oznámení. Veškeré změny či doplňky budou vyvěšeny na internetových 

stránkách https://setrimsmalinou.cz/, a to minimálně 7 dnů před nabytím účinnosti 

změn v nich stanovených. Nebude-li Účastník se změnami či doplňky souhlasit, je 

oprávněn účast na Bonusovém Programu v souladu s článkem těchto Pravidel 

ukončit. 

8.2. Výkon práv a právo na výplatu Bonusů spojené s účastí v Bonusovém Programu není 

převoditelný z Účastníka na jinou osobu. 

8.3. Tato Pravidla jsou závazná pro všechny Účastníky zapojené do Bonusového 

Programu. 

Tato verze pravidel je účinná ode dne 1.12.2022 
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