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sMLoUVU o SDRUŽENÝoH sLUŽBÁcH DoDÁVKY ELEKTňINY zE sÍ Tĺ  wn ĺ  vru

Idále jen ,,smlouva'']

l. Úvodní  ustanovení
1' Tato sł Tlouva je srnlouvou o sdruŽenýCh SluŹbách dodáVky elektřiny UZaVřonoU podle ustanovenÍ  s 50 odst' 2

zákona č . 4'5\ /2ooa sb., o podmí nkách pÔdnikání  a o \Ą7konu Státní  spráW V energet ckých odVětVĺ Ch

(energetický Zákon), Ve Znění  pozdějš ĺ ch přé dpisů  ldále jen,'EZ''I  a Zákona č ' 89/2012 obč anský Żákoní k,

V platné m znění  fdále 1en ,'oZ''] , v rež imu přenesení  odpovědnosti Za odchylku na obchodnÍ ka' Zákazní k

Wslovuje SoUh| as, aby obchodní k sjedna|  s pří slUš nýrn provozovatelem distribuč ní  soustaw ldále jen ,'PDS"]
smlouVU o dlstribUci elektřiny do odběrné ho mí Sta Zákä Zní ka [ dále jen ,,o[ ,4"] .

2. Pří lohou SmloUW jsou obchodní  podrr] í nky obchodní ka s elektřinou | dále len ,,oPoE''] , které  podrobněji

upravujĺ  vzájemná práVa a povinnosti sJn| UVnĺ ch stran odchylná Ll]ednání  Ve SmloUVě mají  přednost
před Ustanovenĺ mi oPoE' NenĹli V té to srnlouvě Uvedeno j inak, ma] ĺ  tern] ĺ ny pouŽí Vané  Ve sn] loUVě VyZÍ larn,

ktený je j im přidělen V oPoE.

ll. Předmět smlouvy
1. Předmětem Smlouvy je ZáVaZek obchodní ka poskytnout zákaznikovi sdruŽené  služ by dodáVky elektřiny [ dá| e

jen 
',sdruž ené  

služ by.] , tzn' dodat Sjednä né  mnoŽství  silové  elektřiny a převzĺ t odpovědnost Za odchylku [ dá| e
jen 

',dodáVka 
elektřiny"]  a Zajistit distr buCi elektř ny a systé moých služ eb [ dále jen 

''distribuč ní  
slUž by"]  do oltl

Żákaznika'
2. Żákaznik se ZaVaZUje odebrat sjednané  mnoŽství  e| ektřiny V olv podle podmĺ nek té lo srnlouw a Uhradit

obchodnĺ l(ovi řáClně a Vč as dohodnuiou p| atbu Za dodáVku elel(třiny a Za distribuč ní  s| už tly' Zákaznik

se ZaVaZUje postupovat tak' aby po celou dobu trváni SmloUW neznemoŽnil ani neztí ž ll obchodní kovi dodai
Ve slnloUVě sjednanó mnoż ství elektřiny do oNl Ve SmloUVě UVedené ho

Č EZ Pĺ oc]ei ä 's' slránä  ]



tv.
1.

DocláVka elektřiny a c] iStribUč ní  služ by se Uskuteč ňU]e Z diStribUč ní  sí tě pří sluš né ho provozovatele diSľ ibUč ni

SoUstaW [ c]ále je;  ,'PDs']  podle smĹouw o připojení ' kterou Zákaznĺ k UZaVřel S PDs, V souladu S PravidLy

provoz;Vání  d]ś tribuč nĺ  Sôustaw lclále ] en ',PPD5'']  
ä  ',Podmí nkami 

distrlbllce elektřiny'' ldále ]en ,,PDE''] '

Wdanými přĺ s| Uš nýrn PDS. obchodní R a Zákaznik SjednáVajĺ , ž e Zánik smloUW o připo]ení  anj její  Zrněny

UZaVřené  moz zál< a7'nikem a PDS nemá v| iv na platnost sm| ouw'

SpeciÍ ikace odběrné ho mí sta
a) PDS|  CEZ-DI

b) EANr 859182400600018837
C) NáZeV a adresa oĺ \ l;  , Ke Stadionu' 256 01 Bneš ov

d) Napěť ová hladina: VN

e) Bezervovaný přĺ kon(RP) [N/W] |  0,250

f) Boč ní  rezervovaná l(apacita | N/ ]W] i 0']  55

g) Kontaktní  osoba Zál(azní ka V pří padě Whláš ení  regulač nĺ ch stupř]ů  pro dané  o| V] :

č asová a technická specifikace plnění

Základnĺ ĹldajeI
a) DatUm a obohodní  hodlna Zahájoní  dodáVky: '] ,1.20190:00hod.

b) Datumaobchodnĺ hodinaUkonč enĺ dodáVkyi31.'] 2. 2019 23:59hod'

cĺ  sie,jnané  množ ství  e| ektřiny na obclobí  dodáVky č  nĺ  316'69 ĺ \ ,4Wh' S následují cí m rozdělení m na jednotlivó

kalendáŕ nĺ  měSí Ce (ĺ \ ,4Wh) pro rok 2019|

eden Č eruenec I7,S5

Unor 28,42 Srpen 17,68

BřeZen 28,68 Záŕ í 29,19

Dlrben 25,32 Ělen 31,42

KVěten 26,83 Listopad 31,44

Cerven 23, B9 Prosinec 24,55

Je_li Sn] loUVa uzavřena na dobu překrač ujĺ cí  kalencjářnĺ  rok, musí  být Vž dy na kaŽdý dalš í  kalendářní  rok

sjeclnáno množ ství  elektŕ iny s rozdělenĺ m na jednotlivé  kalenclářní  měsĺ ce nejpozdě] i 1 měsĺ c před Zač átkem
jalš í ho kalendářní ho roku; nedojde-li ke sjednání  na dalš í  lĺ alendářní  rok' má se Zato, Že nadále platí  l'] odnoty

sjednané  pro předchoZí  kalendářnĺ  rok'

Způ sob sjednávání  a Upřesňování  odběrovóho diagrarnUI

Roč ní  sjednávání  objemu práce

Zákazní Ĺ sjec1ná 
" 

ób"ho6ní k". roč ní  rrnoż ství  odběru elektřiny' které  rozepí š e do měsí č ní ch množ ství

odběrU elektř]ny.

ŕ ámun]kaöní  Í ármou pro sjednáVánÍ  a Upřesňování  oclběĺ ové ho('ých) diagramu(-ů ) je Zabezpeöený pří stup

na internetové  adrese W\ĄĄł 'ceZ,cZ V ä plikaci Č ľ z oN-Ltnr;  sjeclnání  nové ho(-ých) nebo Upřesněné ho(-ých)

oJběrové ho(-ýCh) c] iagramU(-ů ) musí  být VZájemně prokazatelně potvrzeno' Ve výjimeč ných pří padeoh

přeruš ení  spójenĺ  je liož ný náhradní  zpť isob, a to odesIání  emailem na adresu kontaktní  osoby pro jednánĺ

ve věcech smluvní ch ĺ l souč asně na adresu sjednane.hodnoty(Dcez'cz'

Měsí č nĺ  rezervovaná kapacita I kW]V rozdě]enĺ  na kalendářní  měsĺ ce

Leden 0,00 Č ervenec 

--|  

!,09
t lnoi 0,00 Srpen 0,00

Bŕ eze| 0,00 Září 0,00

Duben 0,00 Ě ĺ jen 0,00

KVěten

Cerven
!49
0,00

ristoprd I  O,OO

Prosinec I  ---qoo

Zákazní k mů Že s]ec1náVat měsí č ní  rezervovanoU kapacitU nejpozději c1o 1o:oo hod. poslední ho pracovní ho dne

V měsí ci na měsic následujĺ cí ' a to na Základě pí semnóho (elektronicky Zaslané ho) ozrámení  obchoc]ní kovi.

obchoc1nĺ k ]e oprávněn oámí tnoui hodnoty měsí č nĺ  rezeryovanó kapacity navrž ené  zákaznikem' jsou_li tyto

V rozporu S poc1mí nkami PDS nebo v přĺ pac]ě jeho rozpor(]  s EZ a navazLljí cĺ ch právní ch předpisť l' V takové m

přĺ padě plaií  nadále sjednané  hodnoty měsĺ č ní  rezeĺ Vované  kapa.1y, Jeli SmloUVa uzavřena na dobu

překrač ujĺ cĺ  kalendářní rok' postupuje se obclobně podle Ust' č l' lV' odst' 2) té to Smlotlw'

s' pro pří páĺ J pŕ eclcházení  stavu nouze, Wh| áš ení  stavu nouŻe V SouladU S plä tnými práVní rrri předpisy se 7^ ^ kazní k

aEZ lł odej' á s
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ZaVaZuje sní ž it SVů j odběr dje Vyhláš ené ho regUlač nÍ ho stupně, a to následují cí m způ sobem:

opatření  přijÍ maná při předcháZení  stavů  nouze, Ve stavu nolze a odstraňování následků  stavu nouze upravujĺ
PPDS, na která se tí mto odkazLlje' ol] chodní k a zákazní k zároveň sjednávají , ž e jako opatřenĺ  př] ] í maná pŕ i
předcháZení  stavů  nouze, Ve stavu nouze a odstraňování  následků  stavu nouze bude Zákazní k sledovat
a dodrŽovat pokyny PDs

V' cena, vyú č tování , zálohy a platební  podmí nky
]  . cena Za dodáVku silové  elektřiny je stanovena dle pří lohy cena.

a) hodnota odebraných mnoŽství elektřiny ZákaznÍ kem l] Llde Whodnocována taktoI
Roč ní  siednáváni obiemu práce
7-ákazní kavi bude Ża kaž dou odebranou ] \ lwh elektř ny Vyú č tována Cena s] lové  elektřiny dle č l. V' bez clalš ĺ
ceny Za přĺ padné  nedoč erpání  nebo překroč ení  S]ednané ho množ stvĺ  odběrLl elektř]ny slin, ż e Zákaznik
bude n] í t Za pov nnost sjednat hodnott]  roč nĺ ho odebrané ho ľ ]noż Ství  eĺ ektřiny co nejpřesnóji a během
smlUVní ho obdobĺ sjednané  množ ství  upřesňovat na pož adovanou ýš i poc] le jemU Známých skUteč nosti'

b) k Výš e uvedeným Cenám bude připoč tena daň Ż přidané  hodnoty a přĺ padně da| š Í  daně Ve \4i'š  platných
práVní ch předpisŮ'

2. cena Za distribuč nĺ  služ by ] e stanovena přĺ slUš ným cenovým rozhodnUií m ERÚ; tyto ceny nelze smluvně měnit'
K těmto cenám bude př poč tena přÍ slLrš ná sazba DPl-| '

3' obchÔdní k provádÍ Wú č tování  dodáVky elektřiny podlo Zásad Llvedených V oPoE.
4' Pro ú č ely vyú č tování  dodáVky silové  elektřiny a za distrbuöní  služ by, záloh a platební Ch a fä kturač ní Ch

podmí nek se sjednáVá:
a) adresa pro Zasí lání  faktur a da| š ĺ  Podánĺ  (tZV' ,Zasí lací  adresa"):  DláŽděná 1 00416' 1 1o oo Praha
b) zákazní k se zaVaZLl]e platit obchodní kovi záĺ ohoVé  p| atby (Záł ohy)Za dodáVkU elektřiny podle té to smloUW

Ve Výš i B0 o/Ó předpokládané  platby Kč  Ża kalendářnĺ měsí c'záloha ie rozc]ělena na 1 splátku se splatnostĺ
k 15. dni V přĺ sluš né m l(a]endářní m ĺ Í ] ěsí c] .

c) forma ú hrady faktur:  Vlastnĺ  podnět
d) forma ú hrady Záloh: Vlastnĺ  podnět
e) sp| atnost Í aktu(-y):  21 . den od Wstavenĺ  dokladLl

Vl' Platnost a ú č innost smlouvy
] ' Smlouva nab] ivá platnost]  dnem poc]pisll Úč ä stní ky S Úč innostĺ  ocl zahá]enĺ  docláVky elektřjny na dobu Urč ltou'

do Ukonč enĺ  dodáVky elektř ny podle Ust. öi' lV' odst. 1) sm| ouw; Ustanovenĺ  smlouw' V n chž  se předpokláclá
provedení  stä nÔVených č inností  před \ ^ i'š e UVedeným termĺ nem ú č  nnosti' jSoU Úč inná dnerrr podpisu SmloUW.

2. P| atnost Smlouvy Zaniká uplynutí m doby jejĺ ho trvání ' pokud nedojde na Zćiklacjě dohody | '] č astní ků  k jejĺ mu
prodloUž ení . L] č aStní ci se moŁ]ou na Ul(onč enÍ  plä tnosti té to sn] louvy dohodnoUt;  Smlouva mů ž e b} l ukonöena
ĺ ] odle Zasad UVedenych V oPof.

Vll. zvláš tní  uiednání

NejsoU ž ádná ZVláš tnĺ  Ujednání

Vlll. společ ná a záVěreč ná ustanovení'] ' Smluvnĺ  strany prohlaš ují ' Že k přijetí  té to Sfllouvy přistoupily po Vzájemné m, Váž né m, srozumite né m a urč ] té m
projednání ' a ž e její  obsah odpoví dá skuteč né mu stavu Věci a je ýrazem jejioh pravé  a svobodné  Vů le' Což
potvrzu] í  podpisy s\Ąi'Ch opráVněných ZástUpců '

2. sn] loL]Va mů ž e být měněna nebo doplňována pí semnou formoll a rr] Llsí  být podepsána opráVněnýn] i ZáStupci
sm| uvní ch Stran' s \Ą4imkou přÍ padů  upravených V oPoE. JakákoiiV ÚStni Lljednání o Zrněnách smlouw budou
považ ována za právně neplatná a neÚč inná. Změny SnrloUW lze prové St podle pravic]e|  uvedených V oPoE.
Pí seĺ -nná forma Se Wž adLlje ipro práVní  Úkony směřU] í cÍ  ke zruš ení  smlouw a k VZc]ání  se pož adavku
na pí semnou formu'

3. obchodnĺ k, V rámci respektování  ]emu pří sluš ejĺ cĺ  povinnosti dbát rovné ho přĺ stupu k zál< azní ků m' a V souladu
s ustanovení m s ] 740 odst.3 oZ, předem VylUč Uje mož nost přijetí  smluvní ho náVrhu S clodatkem nebo
odchylkoU uč iněnýlni Zákazní kem.

4. Ujednárrí  SmloUW sjednä ná po datu UZaVřenĺ  smlouw plně nahrazujĺ  Ujednánĺ  sjednaná V přec]chozí  smloLlvě
týkajĺ cí  se předmětné ho oN,4 a jsoLl SmluVní mi stranami považ ována za změnu Smlouvy'

Č EZ Prode] ' as



5' Fyz cké  osoby, které  Smlouvu uzaví rajĺ  ]mé nem joc]notli\ ^ ých smluvnĺ ch strä n, tí mto prohlaš U] Í , ž e jsou plně
opráVněny k platné mU uzavření  smloUVy

6. Srnlouva je Whotovena 2 stejnopisech' po jejĺ m podpisu kaž dá stran a ohdż i po.]  Whotovení '7. Żákaznik \ ^ ^ lovně prohlaš Uje a s\ ^ ým poclpisem potvrzuje' ž e se seznám] l s oPoE, platnými ke dni LlZaVřenÍ
SmloUW, rozumÍ  j im a Zavazuje s jimi řĺ dit ' ] akož  i jejich Změnami, se kteÚrTi buc]e seznámen V soulac]U
S energetickým Żákonem' zákazní k bere na Vědomĺ , ž e obchodní k má práVo oPoE V přiměřené m roZSahU
Změnit' pokud obchodní k ZměnU podmí nek zákazní kov předem oznámĹ Ve lhů tě a způ sobem uvecleným
oPoE' Zákazní k má práVo Změnu podn'] í nek odmí tnout a Ž tohoto clů Voc]U smlouvu vypovědět, a to ve lhů tě
3 7pů sooe.n sied.anynlve Snlolvé '

Pří lohy
Cena
obchodní  pod]ní nky obchodní ka s elektřinoU

Datum uzavřenĺ  smlouvy:

V PraŻe' dne 2a.7 ' 20 18

zA oBcHoDNí KA

CEZ Prodei, a,s.
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