
Platbu za distribuci elektrické energie, systémové služby a ostatní související služby bude dodavatel 
účtovat zákazníkovi podle cen platného cenového rozhodnutí ERÚ.
K ceně je dodavatel povinen účtovat příslušnou sazbu DPH, vycházející z platných právních předpisů.

IV. Zálohy a fakturace

Počet zálohových plateb: čtvrtletně (dle odběrného místa a měření typu C -  viz příloha č. 1 této 
smlouvy - Seznam odběrných míst pro dodávku elektrické energie)
Termíny splatnosti zálohových plateb: 15. kalendářní den druhého měsíce příslušného čtvrtletí 
Výše čtvrtletní zálohy: 80 % z předpokládaného čtvrtletního odběru 
Fakturace 5 x ročně: 1 x dle odečtového cyklu odběrného místa

4 x fakturace na základě odečtů dodaných odběratelem

Při měření typu B se zálohové platby nehradí.

Faktura (daňový doklad) bude odeslán(a) v elektronické podobě na e-mail uvedený v příloze č. 1 
Seznam odběrních míst pro dodávku elektrické energie této smlouvy, sloupci „E-mailová adresa pro 
zaslání elektronické faktury" nejpozději do 12. kalendářního dne a v listinné podobě nejpozději do 15. 
kalendářního dne prvního měsíce následujícího čtvrtletí, za něž je doklad vystavován.
Splatnost daňových dokladů: 21 dní od data jejich doručení zákazníkovi.

V. Zvláštní ustanovení

Výpovědní lhůta se upravuje na 3 měsíce počínaje prvním dnem měsíce následujícího po měsíci 
doručení výpovědi dodavateli. Zákazník může tuto smlouvu vypovědět z důvodu opakovaného 
porušení této smlouvy, např. pokud dodavatel nejméně třikrát provede nekvalitní dodávku elektrické 
energie, nebo pokud dodavatel nejméně třikrát zašle odběrateli chybné vyúčtování nebo porušení čl. 
IV. této smlouvy apod.

Dodavatel prohlašuje, že na požádání zákazníka (zadavatele) prokáže, že má s operátorem trhu 
s elektřinou uzavřeny všechny nezbytné smlouvy, které jej opravňují k činnostem nezbytným k plnění 
předmětné veřejné zakázky (smlouvy).

Dodavatel prohlašuje, že na požádání zákazníka (zadavatele) prokáže, že má platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu na škodu vzniklou při plnění předmětu dané veřejné zakázky (smlouvy).

Pro jednotlivá odběrná místa nebude skutečné množství elektrické energie odebrané ve smluvním 
období nijak limitováno. Zákazník je oprávněn v průběhu smluvního období rušit stávající a zřizovat 
nová odběrná místa podle svých potřeb. Dodavatel nebude za zrušené odběry požadovat žádnou 
kompenzaci. Pro nová odběrná místa zahájí dodavatel neprodleně dodávku elektrické energie a 
sdružených služeb dodávky elektrické energie za podmínek sjednaných v rámci této smlouvy, o čemž 
uzavřou smluvní strany písemnou dohodu formou dodatku k této smlouvě a za podmínek stanovených 
touto smlouvou a zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatel se zavazuje po dobu platnosti této smlouvy zajišťovat pro zákazníka (odběratele) dodávky 
elektrické energie nepřetržitě za podmínek, stanovených touto smlouvou.

VI. Podmínky sdružených služeb dodávky elektrické energie

Sdružené služby dodávky elektrické energie se uskutečňují v souladu s Obchodními podmínkami 
dodávky, které jsou přílohou č. 2 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy. S jejich 
obsahem smluvní strany souhlasí a zavazují se je dodržovat.

Obchodní podmínky dodavatele nesmí být v rozporu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, na 
základě, kterých byla uzavřena smlouva, a dále nesmí jakkoli znevýhodňovat postavení zákazníka,


