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2012/OHS/0851
SMLOUVA O DODÁVCE ELEKTŘINY číslo l 00507319

ze dno 11.10.2002

Dodavatel a zákazník (odběratel)

Pražská energetika, a.s.

Na Hroudě 1492/4
100 05 Praha 10

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

Vrš'ovická 68/1429
101 38 Praha 10 - VrŠovice

Zapsaná v obchodním rejstříku vadeMm Městským
soudem v Praze, oddň b, vložka 2405
lČ: 60193913 DIČ: 010-60193913

Bankovnl sp*nl:

RČ: lČ: 00063941
DIČ:
Bank. spojení' 229024-1500053998/0800
Spec, symbol:

Uzav[raµ podle zákona č. 458/2000 Sb. a § 262, odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb, smlouvu q dodávce elektřiny.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlouvy je dodávka dektňny z distribuční soustavy dodavatele do odběrného zařlzenI cdběratele na odběrném místě

osvětlení
Vršovická 68/1429
101 00 Praha 10 - Vršovice

Clsio zákaznického Účtu

1057 5429

2. PODMÍNKY DODÁVKY Pro dodávku ekktřiny pláti ustanovení této smlouvy a obecně závazné právní předpisy.

3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Dodávka elektřiny bude uskutečňována z distribuční soustavy q riapětl 3*230/400 '
Raz€jNcjvaný příkon je vyjádřen jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe (pkĹd dektroměmm) 3 x 40.0 '

celkový příkon 8potřebičů kW
z toho akumdační $potřebičg prči vytápění a ohřev vody kW

přímotopné spotř6biče pro vytápění a ohřev vody kW
SoučástI této smlouvy je žádost o uzavřeni smlouvy a technický doklad, který obsahuje další údaje o odběrném místě.

4. CENA ELEKTŘINY
Cena Ékktňny ja dána platným enovým rozhodnutím Eneľgôtického rgglj|ačnmo úřadu (dák jen canový

' předpis) a dle sjednané sazby CQ2
Hodnoty zákjadnlch položek sazby platné v době uzavřenŕtéto 3m|ouvy měsÍčnľ plat za příkon 200,00 kč

plat za dodávku w vysokém taňfu (VT) 3, 5y'wh
piat za dodávku v n(zkém tarifu (NT) _ _ tSč/kWh

c02 - jednotarifová sazba (pro střední spotřebu)

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Adresa pro
'asňání MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

Zá|ohové období i»ů

ZpŮsob platby za odebranou elektřinu včetně záloh

Vršovická 68/1429
101 00 praha 10 - Vršovice

Platební doklad

Odběratel může provést platbu jakýmkoIN způsobem, avšak akceptovaným dodavatelem,

6. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

KDtj4 pre (w mm



7, DODACÍ PODMÍNKY
(l) Dodwurd dodáv6 elektřinu y řozAahu a m podmfnck
·jednaných ve smbuvč o dodávce elekiřiny (dále též ,,tato
smjcjuva").
(2) Jmenovitá proudová blavnlho jisiiče (před
cl¢klrQmemm) a lechnickC pmmetry mčl'icfho zářiícnf
nesmf bYl zmtněny bet souhksu dcxkvatde.
(3) Oobčrmd je poQnca dM»wi¢]i a pověšeným

zmocně¶m (Uie 'en osobám pQvčř¢nym) dodavatdemumotdt phsíup k Áh"cľmu zaffzeni q ncmčkným čWem

odbčmého elektri:kEho zďíténf za účelem provcdcnl
kon lroly, odcMu, údržby. praviddného Oväcvání £právnosli
měřenĹ výmenř:i m¢brůn[ mčřiclho uWzen!.
(4) Dodavmc ;é optávnčn omezit ůebo přerušit dodávku .
¢)ektfin¥ y zá.onem mnovaýcb či v této mlouvě
sjcdmych pApucl'ä. ;ýmé" pokud Mbčmtd ncplnl své
sphunC úvazky vOči d nvatcji (řfdné q vCusuC uplaccd
?/úČtcvanC sputšcb či jiných pÍnčnl smluvněsjedmných - záioLvé plac y, smkwM pokuty.

z nodJctjf, náhrad škody apod.), (d ve ktcamkoliÁémém místE MbŠratde. ,
(S) Dodmé množslví clektňny sc pto účely léto smlouvy

oviažuje za sjednané mnobtvf. .1'6) cůsový průběh dcxjávky je omezen sjednanou hodno?ou
rezcrvovuntho ph'konu dle túo smlouvy. Dáte může být
omc=j1 z důvodů swnovcných právnlmi pkdpisy. zcjmCm
zákonem 458/2000 Sb. (dde jen zákon) atouto
milouvou, q Lo včecnč ľxjmfndc p'o
sazbu aj dodňvku cIcktňny.
(7) Zphob pffstuµi k rnčticfmu záHEenf vyplývá jcho
umMční.& SMLOUVA O DODÁVCE ELEKTŘINY
(J) Smlouva o dodávce clckůiny sc uzavľrů píscmnč na
základě odběmeiem přcdloZeoC žMksti o uzavření mlouvy
(ňil ckkopisc dodlwa(ek). h to smnostmně pm kuždé odběrné
mbto. Pro každé Mbémc mfsco může být Mjůčasně

o dod6vce elektřiny pou"" y jc'äům cdHratdcm.
(2) Odbčrote) spolu se cádosří o tjzbÄcnĹ smlouvy
o dodávce elekďiny p!cd1oH dodamcli doklady potvrzujki
právní subjekllviw odbčmcde a odbčmde nebo
jeho zástupce j cjajú dDk]ady aariovené pHsjlj»ýmj
právními ředpi'y.(3) NovĹ sm[ůuva Cl dodávce clekdiny se uuwirú:

a) při zHzcní now£ho odběrného
b) při změně odbbmclc,
c) pri změně sazby. '
d) pli rekonstrukci odbčmEho dekuickCho

(zmám napétf, změna způsobu ochrany pred
neb¢zd:čným dotykovým mpéilm. pkmistění
mčSic o zUízcnf apod.).

C) při změně 'mcnovué proudovc hodnoty hlavního]ls[ič¢ (pjdejctromerem).
f) pti zmčnč Ĺns1alownCho příkonu sRottcbičij

sloutšcfch pto vytáptM [j plipmvu tepjC užitkové
g) ;idŠm|Aci náhmdního hebo, zdToje clcktřiny

do cdběmého ckkuického
h) pifi zmčnč oswtnfch údajů o odbEratdi uvedených ve

smlouvě, pďrud ncnf dohodnuto jinak.
g. ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ ODBĚRU BLEKTŘINY
(l) Dodwatel započne s dodávkou elektřiny o'jpozději do
S='E"sch emů ode dnc převmš vkch po[f'brh

uzavření smlouvy d dodávce e]acthĎy. po úd
odbénud Bp]ni| všechny podmínky r 'auj¢n[ dodávky
cIcktřiny podle pHs!u¶ch pmvnic pFcdpisů a umvfel

fsemnou smlouvu o dod v« ejeků'iny,
(2) Ukončení odbtru oznMní odbčmd plscmně dodav8l¢|i
pm&t dnů pk&m [i umožM mu proveden( kcmečného
odečtu, odcbrúnľ [nuidhQ učlzeď, popHpadč pivvedenf
dalších Upjlřcn[ souvhejľcích $ ukončcMm odběru,
(3) Pli zrušení odběrného rnkta a ukončcnl smlouvy
d dcdtNce elekůin odbčratd kc dni ukcnčenl odběruumoZnl provedení Ľmečného Mcčul odebrání mčHcfbo
zaHzenS a ujistí odpojcd svého odbéméh» ekkuického
zalímnS od disuibuční dodwatek djc podmhick
$T&nůve1)µh d(jdBvMelem,
(4) Zmem odbčmtcls bez přtnijcnS dodávky dcktňny jc
možná, pakud původní odběrud ukonCí smlouvu
o dodávcc ckkthny a nový odbčratd bpln[
podmínky 'j"dnánľ smlouvy novC. Před zabá'cním
odběru el řing odbčralcté umožní dodwatdi p síup
k měřicímu íahzcnf Lá účelem prcwedenf j¢hp kcmrujy
a odečtu.
(S) Pokud odbčrůccl nuplní Podml% pm ukončcní
míowy o dodávcc ctekthhy. uhradí clek!hnu odebmnou na
odběmem místě až do doby ukouČeni dodávky y soukdu
jpodmitMmi BČd smlouvy.

(B) Pokud odbčrmd rrva1e opustil odbľmC místo
q nepoZáW o ukončeaí smlouvy (mpř. odbbmel se již na
odbCměm mfstč nczdrZuf q Je zde Urovtň nový žadatel
d dodávku ¢Iektřiny). pm sc wto smjoův4 tuší odebráním
mčřicího zařízenl nebo uzavřením n(jve smlouvy pro toc'o
odbčmé místo, Ĺ

10. MĚŘENÍ
{l) Zpôsob můenl odbČru dckďiny, umkréni druh
mťřidho udí Ľ¢tif. vC, mčl'icích Iran sformátorů určí
dodnvatel. Dodwvarel může mčřicl zafízcní csazcné
u vyměnit i bcí souhlasu a přičomnosli cAbémtcje,
a (o přcdchcxz(m omámeni. Výměna mě6c(bo zařfzen(nebo jeho odebďní j¢ provódčno dodavmclcm nebo osobami
dodAva|cl¢m pcwčřcnými.
(2) QdbčľMcĹ 1¢ vinen na svůj náklad upravit odběrnémíMCí Rto in5táAxjměhclho y $Dukdu s Tech·

nickýmr pcKjmklkami pnpcgcnÍ dodavmde pňslušným
'""i" =dpig"m-
(3) i.a ncmčřcoých Částech odběrného clcktňckého
zaHzcnš nesmí býľ pmváděny žádné zásahy bez pťedchozfho
souhluu dodamde.
(4) Dodwaed zajisú jednQtlive čásů měHcfbo zMfzcní
u odběrného ckktrtckCho znřízenf, které $oUvĹ$f
g mčfeňf";rj ncoµůvnčnC manipulaci. Odbémel pečuje
o měňd z~ zeM lak, aby ncdicdlo k jeho pdkozcm mbo
odcizcnf q skdujc jehcj MAnj chod a s¢ův. Odběmbel je
pávincn zjlNtoé ävudy na měhcfm ztů'fzenl, vČelnČ porukní
zajišičM roli ncoprávrtěné manipulaci (pbmby), ncprodcnčoznámitSodjavu¢í). jakýkoliv Wah do mčřicího mhztni bez
souhlasu dodttvatek se zakazuje.
(S) Má-li odbémd pQ"hybnosti o správnosti údajů měkni,
nebo zjistf·li závttdu tia měřicím zaHztnl, má právo oechat jc
pkzkóušel, Dodavatel je povinco na základě ýkcmné žádosti
cxlbera(c]e do pMUcti dnu od jejího doručeni vymínit mčřicí
zaHtenf nebo ujjÍsůt ovčŤ¢ňĹ spmvno&ri měl\enL O výskdku
zkQďky dodavatel pfscmnč v rotumf odbčmčcjc.(6) je-li nii mUicím ulmejzjišlčna hmdl náklady
spK)jené 8 jeho výměnou, pkUoušenkn nebo ovčřcním
6právno$li mčteni dodavatel. Ncni·li závada ?jištena
'Vo ntlkbdy odbčmtel.
( ) NUlady "enC výměrjou a ph:ZkouŠením mčhcťch

odběmte1.
(B) Je-li m mčřicfm zMizení zjištCna závada. mÁ Wjškozcná
mluvní strom prúvo ň8 stanoveni náhndnl spotřeby
clekůiny. Vzuikm-li ňfj měl'icím zařlzeof zAvada lUovEho
chhmkten], 2e nelze stmovlt mnoZswl odcbmn6 dekďiny,
určí st tDLD mnažsM podle Yýšé 'potřé,bý ve Br'ovjmdnem
období a mvnatelném odběru, v němž byla
spotřeba řádně měSejuL Ndze-li 8poďcbu takto stanovir, určí
sc mnobtvl odebrané dckůiny výpočtem, mbo dodatečně
podle výše spotřeby v nádedujlclm období.

11. ODEČTY ELEKTRONEM)
(l) Odečty e)ekroměrů pto účely fúturae vý:odnocenf
odbém e]ekmnt Jsou pirováděny v pmvidtlj!ých Loterva]ech,
zpwvidk jeden mi in čtyři mčstee, nejmcnc však jcdenkrd[
rôčt)Ľ'
(2) NeumQZní-li odběratel pHstup k můicfmu zMizení ta
ůčc1cm µaviddného nebo kormolnfho odečtu ani
pbcmůCm ýrozumťnĹ vyůčtu"e Bé ejekčHny k

mmulého mvnatc)n ho období. Pokud oči rated
ncumóbí Émuup ad pši náskdujklm odečcu, mčb mu být
po předchozím pfscmnCm upozomčM dodávka clckttiny
pkrušeoa.
1Z NBOPRÁVNĚNÝ ODBĚR
(i) v pHrdč zjištčrií neoprúvnčného cÁbem dekůioy
podle § 5 ene%eúckého tákom. 'e Mbératd povinen
uhradk dcxhvami Uutečnč vznik du škodu. Ndzc-ll
Skutečně vzniklou škodu mnovih dodwate! vypočte nAhradu
Škxjy, v 3 tímto zákonem pKslušným prováděcími
přcdp"y· j, ' -
(2) Za po' ozenš prostřcdkô proti neoprávněné mani-
pulaci je dodavntcl oprávněn odbčrueli vyůčtomr náhradu
b:=={='='!j ¢Dhotoč|á[,ku se
lv "ši o náklady spojené se zjišiénhn, ufokumenlováním,v7L)dnocenfm a %slraněMm neoprávUného cxjbčru

¢j¢kúiny nebo munipu]ace.
11 ÚČTDVÁNĹ A ZPŮSOB ÚHRADY
(l) Dodávka elektřiny bude vydčmáváno fokturaml
(dtiňovými doklady) v 6Quladcj 8¢ sjednamu 6ázĹxju cIk

ceoovChc> pkdpisu.
Yji změně cenového předpisu ae bez zmeny smlouvy měaľ
Cena a dc>damcl j" opnóvněn vyůččovat dodávku dle nové
cen o UvcóenYm v cenovém kdpisu. Dodwatddojdcji kc zttjčdč cery v pÄběhu fakturačdho

období, 6poctcbu elcldřiny (vtetně mčsfčniho plani za
Egkcm) v poměru doky plmosti pôvodM a nové c¢ny:
cbčntcf mÔže dodavateli oznámit slav ckktromčru kc dni
:2ŤŇ:':Zápokjádanou spMřebu vc ,sjcdnmm úlDhD¥em

období má dodavatd pdivo na zálohu. ýsc zálohy 8c sLáRoYĹ
v ndvnznosti nn skutečnou spoUebu elek]H[jX y pRed-
ch&cj1cšm mvnacdném fUtumčnim cbdobí phhšédnutsm
ze měna k cenovému vývoji. u nových ódběrwlů k výšezÁohy m ředpoklá=ou ·puúebu Umov! do doby £r'n'h"
vyůčlovánf ohkdcm na prcwoznvmé ·bičc q
jmmovitou proudovou hodnow hlayníh(j jistjčc pIed

.eltkuomErem a pkmou cenu dekúiny. Odběmtd bIKk s výšs
pŕ¢d'(yne zájohy pm následujíd období sanámen na faktuře.
(3) UodwMel vede odběmčeli zákaznický óčet dod4vky
dcki!iůy db katdé odbCrnC mbto. Na
úkaznickém' Učni jsou plmby za dodávku elektřiny
uč¢ovú^y p'cú Eohledávkdm YyplýYnlk[m z této smlouvy
v pořadí pxňe j"jich datu spla:nosti. f latby, 'ujú zúčtovány
no úhrodč všech pohledáw . V platebnímsc rMjÍvrč£$lo zRkaznickCbo účlu jukcj mňDilnl
6ymbo|. Zustuek zákaznického úČtu po proveden1 fhkíumce
(ťtPktek) použi'c k Uhrodč záloh na dodávku
c,cktřiny v nás cdujfcím obdobl pl'ípadnč k ůhTadč
sphun "en pohkdävek odběratdc,
(4) má právo pKp?dný phplalck
cxjbčmtclc na uhmzcnf veškerých 6pjaľnych pohkdávck
na jiných Ukunických ůCuxh (odbhnýcb mlsiech) téhož
odběmide. Pokud má odběmtel jiuý útívM zákaznický óčcl.
dodwalcj zůmtek vyrovná pŕcvcxlem na tcato účet.
Dodomcj hude odbčmtejc c) , pnwcdených . zópočltch
%řevodech zůswtků mců zákaznickými účty ĹnjojmovaL
( ' Platby zásadně uskutečňují v tutcmskC mčôč (CZK).
Bczhowvostni platby se uskutečnujÉ z ůčiô vedených
: pa'ěžnich ústavů pósobíc!ch na území Cesk6 wpubliky,
,emlhy sp)alnosli ,plmb s(ano'vf dcdavalel. pdcud není
dohodnulo jinU jsem uvedeny na faktuře nebo no jiném
pktebním předpisu. Povinnost odbäuldc zapbůl 1¢ splněna
okmnžik·m přip5ám přMušné čá'u: b"kov-
nOjo úCtu doajvmck uvedeného m hslušn akcuk oznďené"ariabílntm qmhlem (čEl¢m zákaznického účtu).
(O) if tnikmu-H chyby rttba omyly pIi vyůčtov»i ekkůiny
nugávným odečtem použitím ncspdvMM Msobitclc
hcxinot elektroměru, pouZMm acsprávné sazby. po&tnf
chybou majf odběratel a dodavaíej právo,na
rwsprávo vyúčlcwanýcb ČásIcĹ V pHpmjč c ybného
vyúčcování dodávk{ dcklňňY upkrnf odoérmd pfsemně
rddunaci bez zby'ce nébo odhadu,
(7) Dodavard přezkoumá výsledek kemnčozMmf odb&aidi do pmúcti kajcndUnSch dnů ode Snc. kdy
mkkmnci cMrteL J¢·ľi na základě rcklamacó vystavena
opravná faktura. povaZujc se současné za informaci
o výslcdku rekkmcc,
(B) S ohledem na zvWinl povahu dodávky elektřiny.
odběratel můŽe odebfru ciektŕiou nezávisk vůiĺ
dodavUele, odbčralcl m Zádôsl dodnvatele ph'měřeným
zpOsoHm zajisú úhradu budoucjch pohledávek formou
ru&n1, jistoty, zástavnlho právn apod. V pHµ!de opnko-
vaného prodlení s úhradou faccb u ¢l¢klnnu je =jM&f
ůhmdZ budoucích pohlcdá"e Fdm$nkou další dodávjl.
(9) »odavatd má právo účtovat odbčm'di oákla y za
úkony spojené s dmávkou ekkl&u, kreré byly vyvolány
cxibéramem, tiEbQ vuiikjy z jeho zaviUn(.
(JO) V pKpadč rodlenf g ŮhTadou peneZilé částky máopn1vnÉná smluvĽtmnů právo ň3 ůjok z prďlenj ve výši
mnoven e obecnými právmmi pltdpisy.
(l l) Prodlení cdběrucle š pMčMm Jeho splmných uwuzků
Gé poY[lžujc za podstainé pcrruknl této smlouvy,
1l BPOLEČMÁ a zÁvblKČNÁ USTANOVKHĹ
(l) Smtowa o dodávce elektřiny jc platná qoboustranném pK)tvmmí, Smlouva jc účinná osumfm, ntto
provedením odečtu múic(ho iafkenf, pokud d¢cié ve
sm1ouvč uved¢oo jinak.
(2) Odbtmtej pmhlúuje. že yeškené jim r$kylnul¢ ůcinjc
uvedené ve mlouvč jsou správné a pmvdiv ,
{3) S osobními ůdbji je náklúdánô v soukdu se úkonem
Č. I0l/2(XX) Sb,
(4) Odbéralä je povinen oznámil dodnvmeli do patnácti
dnů pHpadné změny údajů obsažených v léto smlowé.
Pokud tu neučid, povážu j¢ sc odber ekktřiny za odběr
v rozporu $ uzavbcnou smlouvou a dodavQ;] má prúvo od
smlowy odstoupíc,
(S) Pokud nedojde k uiháj¢nf dodávky podle podminck tao
smlouvy z důvcAů ncCionosři nd>o umření ze strany
odběratele do dnů cd jejího uZavřcni smlouva zaniká.
(6) Smkuvu o dodávce dcktřinj lze jcdn(j6tmnnč pfs¢mr)e

s YýpaNednj IhŮlou jeden mčsfc, Lhůta začíná
el prvním dnem n6dcdujfcího měsíce po doručcnj

%Povědi druhé stmné dlí bodu B) (oho[o článku.
,r) Odběmtel i dodavatd jsou v s pHslusnými
obecnými Fävnimi předpisy opMvněM od léLD smjowý
odsloupil. m ouÁmenf od6loulxmí odbčmtdi plaii bed B)
tohoto Článku.
(B) Dadavatd ustlá odběmteli pbemnosti zprayid]a
proukdnictvim dťŽitelc poŠLcrvnÉ ]iccncc na poskdnf
zrÁmou adresu. Pkcmnost se oydžuj¢ za doručenaui y ,pKpadč. k si odbčmtd zbiíĚu ncvyzvcdm, nebo sc
Uším vtůtS zpčt od¢sj]atc!i jako Mdonjčjlc)ná. Picdcdd
známou aá'csou je údaj o Ume přo zasMnĹ uvedený
příslušnou smluvnl sumou v léto smlouvč, vc znčnl změn
oznámených druhé straně plscmně. Depmd]eu po vzniku
takově změny.
(9) Uíavknim nové smlouvy o &dihtce clektHny mezi
=tniky tCto gmlouvy pro odberné místo uvedené
v Článku l. bé Ľalo mjouva povUujc za ukončcnou.

.

Účastníci této smbuyy proMášují, že si smbuvu přečetSi, Cl že smjcjtjva byla uzMena pcdk jqjich skutečné a svobodné vůle.
Na důkaz toho Yla$lnoručljě tuto smlouvu pQepisujf.

Dcdavätél: Pražská Bnergeti a.s. ník (odbě :
N, H,oudě 1492/,, ,00 ,,, ,o

Pozn. Kupní smlouvu podepfší osoby k tomuto úkonu oprávněné, 7


