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Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
datum: ^ 5  / f f č-j.: MHUt/
počet listů: $ počet příloh: j/
zpracovatel: skartační znak/lhůta:
ukládací znak: spis. znak: ^  / /

Smlouva o sdružených službách dodávky elektrické energie
podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a 

příslušných prováděcích předpisů k energetickému zákonu

Smluvní strany:

Zákazník (zadavatel):
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
se sídlem: 17. listopadu 72, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 00486329
DIČ:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 959
zastoupené: PhDr.Radim Urbánek, ředitel
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
kontaktní osoba: , e-mail: @muzeum-uo.cz, info@muzeum-uo.cz

tel:
Došlé platby -  číslo účtu/ kód banky:
Odeslané platby -  číslo účtu/ kód banky:
Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů: 17. listopadu 72, 562 01 Ústí 
nad Orlicí
Způsob úhrady daňových dokladů: platebním příkazem 

dále jen „zákazník11 nebo „odběratel" 

a

Dodavatel (účastník):
Pražská plynárenská, a.s.
se sídlem: Praha 1 -  Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 
IČ: 60193492
DIČ: CZ60193492
Zastoupená: Ladislavou Smolíkovou, vedoucí oddělení podpory prodeje podnikatelům 
Bankovní spojení:
Číslo účtu / kód banky:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337
EIC dodavatele: 27XC-PPC-TRD-CZ9
Číslo licence na obchod: 241218964
Číslo registrace u Operátora trhu: 3602
Kontaktní osoba: specialista podpory prodeje

T e l:+420 267 175 331, email: i@ppas.cz

dále jen „dodavatel" nebo „obchodník"

dále jen „smluvní strany"

uzavírají tuto smlouvu:

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele dodávat elektrickou energii zákazníkovi ve 
sjednaném rozsahu.
Závazek dodavatele zajistit distribuci sjednaného množství elektřiny do místa spotřeby (odběrné 
místo) a sdružené služby distribuční soustavy v kvalitě garantované v Pravidlech provozování
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