
2012/OHS/0855läá SMLOUVA O DODÁVCE ELEKTŘINY
číslo
ze dne

00507318

11.10.2002

Dodavatel

Pražská energetika, a.s.

Na Hroudě 1492/4
100 05 Praha 10

zákazník (odběratel)

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

Vršovická 68/1429
101 38 Praha 10 - Vršovice

l

Zapsaná v obchodním rejsthku vedeném Městským rč: lČ: 00063941
soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 DIČ:
lČ: 60193913 DIČ: 01040193913 Bank. spKjjóní: 229024-1500053998/0800

BanOvní spojenÍ: Spec. symbol:

juzavírajľ podk zákona č. 458/2000 Sb. a § 262, odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb, smlouvu o dodávco elektřiny.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlouvy je dodávka elekttiny z distribuční 8ou8tavy dodwatda do odběrného zařbní cKíběratd8 na odběrném místě

osvětlení kanceláří Č(s!o zákaznického účtu
VrŠovická 68/1429
101 00 Praha 10 - Vršovice 1057 5430

2. PODMÍNKY DODÁVKY Pro dodávku ékktňny platí ustanovenÍ této smlouvy a obecně závazné právni pkdplsy.

3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Dodávka elekthny bljd8 uskutečňována z distribučn( soustavy o ríapMl 3*230/400 v
Fkz6Novaný příkon je vyjádřen ]mencMtou proudOvou hodnotou hkvního jktlč8 (přá deHmměrem) 3 x 100.0 ^

celkový příkon spotkbičů "
ztoho akumulačM spotkbič% pro yytápěnľa ohřev vody kW

pI'lmotopné spotkbíb pro vytápění a ohkv vody kW
Součásti této smlouvy je žádost q uzavření smlowy a techn ický doklad, ktorý obsahuje další údaýe o odběrném ml8tě.

4. CENA ELEKTŘINY
C6rja e]ektrjr!y jo dána platným cenovým rozhodnutím Energetického mgukčnľho úřadu (dále jen cenový
předpis) a dle 6jednané sazby C02
Hodnoty základních položek sazby platné v cbb9 uzavřenľtéto smOuvy měsľčM plat za příkon 500, 00 "

plat za dodávku vb vysokém tarifu (VT) 3 , 5 YkWh
piat za dodávku v nízkém taňfu (NT) - _ Kč/kWh

C02- j ednotarifová sazba (pro střední spotřebu)

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Adresa pro
·asňáni MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

Vršovická 68/1429
101 00 Praha 10 - Vršovice

Zálohové období 12ĺN i

Způsob platby za odebranou ekktňnu včdně záloh

Platební doklad

Odběratel múZa provést platbu jakýmkoliv zpbcbem, avšak akeptovaným dodavatdgm,

6. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

C)61»CXMWURNY, E. .,KOLÍN PRE ôQ7/07ň2



l 7. DODACÍ PODNÚNKY
(I) Dodwaícl dcAává dektřinu v rouaho q zo podmínek
ýcdnmých ye smlouvč o ckdávcc ckkůiny (dále též ,,lato
smlouva"").
(2) hnenovilá pruudová hodnotu hlavnSo JMičc (před
ckktromčrem) fj tcchnickC paramiry měřicího znHzcní

zmčněny bez $0Uh)ásu dodavatele.
(3) CkběrMd /c povinen dcdavateli a osobám povčhným
a zmocněným ,dSie "én osob&n povUemým) dôdnmtelemumožnit phscup k mlřicimu utHzcM r neměřeným částem

elcktrickCho tMItcní za ijčckm provedeni
kcmcroly. odečtu, údcžby, pmvitle)ného oyéFovóM správmsti
mčknl, výmčn či odcbráM mč?ic1ho zm¢nj.(4) DcdavÁ'lc opďvôčn omczit nebo pFerušit dodávku
dcktľ'iny v zájncm stonovcných či v tCtQ bm|wvč
·jednanych případech. ;ýyňa pokud cdbčmtd oeplnf svC
splatné úvazky vOčI dvmell (řádÁC a VČDSĹlĹ zapkccnj
·yúč:ovm± či jiaých plnění smluvnľ
gjedn[lngch - Ulc ové plu y. smluvní pokuty, Uroký
z rod/cd, náhmdj škody apod.). to vu kcerémkoiicx&mCm mkrě odbemtek.
(S) Dodané mnoZstvl elekďioy se pro účely této smlouvy
považuje m sjcdnmé množství,
(6) průběh d&vky je omezen sjednanou hodnotou

příkonu dk táo sml«vy, Dále může býi
omemn důvodů mnoYcÝch právními předpisy. zcjmcnjMkooem č. 4$&12000 Sb, (dále jen eoeTge(ick " úkon) [l toutosmlouvou. a Lo včetně Eďmin¢k mnwcnýcX pro sjednanau
sazbu za dodávku elektriny.
(7) ZpŮsob pHmupu k mčhdmu zaKzcM vyplývá z Jeho
umísQtnf,8. BMLOUVA O DODÁVCE ELEKTÄLNV
(l) Smlouva o dodávce elekůiny se uzavhů pfsemně na
základč odbčra(c)cm Nďložcne žůdosci o umvkní smlowý
(m tiskopise dod8vate|c). 10 gamosmu pro kuždé odbčmc
místo. Pro kaŽdé dbčmé místo múk být současňč sjednám

Gb dodcvcc clcktřiny r'= b jedním cdíčratdcm.
(2) Odbčmcf spolu se ďdostl o uzavtenl smlouvy
o dodávcc dcklřiny pkdloú dodavaIclĹ dokkdy poivxzujicÍ
právni subjckůvitu odbčrael¢ či u)lQZnos[ ďbčtůelt nebo
jeho Lástupc= a další doklady stanovené příslušnými
p"vn'm'
(3) Nov (u ouvu o dcdávcc clckďiny sc uzavírá:

a) pin rHzenf novCho odbčmCho mlm,
b) při změně Mběra(ele.
c) pfi zmčnč sazby,
d) fři Tckons|nlk¢i odbémého dektňckého zařizení

změna napčtí, změna Lpů5obu ochrany pfcd
nebež ečnym docykovým nápělkn, přemfMěnímúic&o zďfzeni upocL).

C) Eh unčnč jmcnovjlě pT(judové hodnolý hlavního
)jstiCe (před dekiroměrem),

D při zméač instalovmého příkonu spoďcbičů
sbuZíckh pro vytdpéM a přípravu teplé užitkovC

a) ;FŠ8[daci náhradního ncbcj jiného zdroje dekůiny

do odbčmého ekktňckého zaHzcní,
h) pri zm&é QsůúnÍch údnjů q odbémeli uvedených ve

unlouvč, pokud ocnf d&odnulo jinak.

a zAHÁjwf A UKONČ&NĹ ODBĚRU ELEKTŘINY
(J) Dodavatel znpoCnc s cIcktťiny acjpouléji
pál pmôvníCh dnů ďc dne ptEnetf vkch Potřcbntch
dokhídô k utavknl smlouvy o dodávce elektřiny, po úd
odbčralcl splnil všechny podmfnky do zah6jení dodávkyelekďiny podle pMusůých pMvMcŘ pťedpisů ii uznvřd

pÍsemnou smjouvu o dodávce cIektřiny.
(2) UkončenS odběru oznámS Mbčmtel píscmnč dodwatčli
patnáct doä plédem q umožní mu pruvedeM konečného
cAečtu. Qd¢bmni měřicího uiHzení, popfipadé provedcnf
dalších opaůeM souYimícfch s ukoAčerllm odběru.
(3) Při u'ušúuÍ odběrného mkta a Ukonč¢ní smlouvy
o dodnvcc ¢Lektřint cxlbčmel ke dni iikončcnf odběru
umohú pmvcdcnf oncČnéhD odeČiu, 4bránf múicfho
uHzcní a znjisti odpojcaf svého odbčmcho cjcktricktho
zdšzccd od dmribučM souslwy dodavmele dle podmínck
stanoven h dodwatclcm,(4) Zmida odběratele bez pknikní dod6vky dcktfiny Jc
možná, pokud půvocjM odbčrmd ukonči mlouvu
ô dodávce elektřtny d součuně nový odbčrmct splní
podmínky ro sjedoůM smlouvy nové. Před aMjentmodběru c1cÉ[riny odbčratelC umožní přístup

k mčřicšmu uíhzenl za Úče)em provedenl jeho kontNy
odeČtu.

(S) Pokud odběratel nesplní podmínký pro ukončení
6m!ouv7 o dektfiny, Umdl ekkthnu odebranou na
ofbémem mísO až do doby ukoučcnS dodávky v souladu
8)Ndmfnkami léto smlouvy.
(o) Pokud odbčralcl Crvalc odbCrnC místo

nepoWaj o ukončeM smlouvy (napt odběraie1 sc již na
odběrném místě q j¢ uje zärovéň ňovg žadntel
c) dodávku ekklřiny). pak se KjLP smlouva ruší Mebránfm
méticlho nebo uzuvknlm nové smlouvy pm uxo
odběrné mim.

10, MĚŘENÍ
(l) Zpňsob mčřen( odběru elekiHny, umfstčnl a druh
múidho zÚÍzcnf, VC, mCl'icich urČi
dodavůtel. Dodovatel může měřicf zařlzeM osiaené
u ďbčmte)e vymčnii i ba a pKlK)mDosli odbčcaLc|c,
á to po předchozím oznámení. výměna můiclho zafizcrji
ocbo jeho odebůnl je prováděno dodwatdem nebo osobomi
doduvatckm povčfenými,
(2) Odbčralcl "ô povinen m švů' oáklad upmvil odbčmť
misto pro lnsta na měšicSho zařzeni v 6oukdlj Těch-
nickými podmínkami připojcns dodovatclc a příslušným
ccncwým předpisem.
(3) Nu ncmCfených částech odbtmCho
utKzenľ ncsmf bý( pm%dCny žádné zásahy bez pI'edchozfho
souh)asu d®uvatdc,
(4) Dcxhivafe! zajistí jednotlivé části mčřicího zMizeni
a odběrného elekmckého zuřkenL které
g ri neoprávnčnC manipulaci. Odbťrutd pečuje
o mčřicf z~ "zení tak. ab nec!oš)o k jeho poškozem nebo
odcizeni a sleduje jeho chod & &úlV. (Jdbčmte) je
eincn zjišcčnc závady no měřicím z&řítenf, včcLné porušení
zaµštční m neoprávněné manipulaci (plomby). nepmlejjeoznámil Ľbva1cli. jakýkoliv zásah do měřicího íuhzcni bez
$ouhhls'j dodavutde se zakazuje.
(S) Máji odbčmtel pQchybnosli o údajů múčni,
ncbo zji$ú·ii závadu na múiám má právo nechat jc
pkzkoušcL Dadavatej je po"incn na zákiadčpísemné žádosti
ďbčratek do patníků dnu M jejího doručem vyněnii měřicí
zafľzcni nebo zajistit ovCFcní správnlmi mCřeno. O výsledku
zkoušky vatel pfscmU vyrozumí odběrtudc.
(6) Její na mčřicim zařitení zjihčoa závada, hmli oáklady
spcjcnc s jeho výmčnou, pTezkoušcnhn nebo ověřením
6prúvnos[i mčkM dcxkváLd. N¢ni-|i úvodu hradí
týt9 nákhdy adb&ald.
====:°" " ph"koušcnim mčřicich

(B) Je-li Ůa méiicim zah"tcni zjištč ria závada, má poškozenS
smluvnľ strana právo na 6WňQv¢ňĹ náhradní spoúcby
clcklřiny. Vuúknc-li na méiicim zařízeni závada LakovCho
chamheru, že nelze stanovit množsNĹ odcbmné dekúiny.
určí imo mnohrv( pkkĺĺc výše sÉmcby vc srovnatcjnCm
období r xrovnafejném chnmk1cru odběru, v němž bylo
spoůeba řádně měřena. Nelze-li sjmkbu takto sc:movic, určl
bč množství odcbmné ejektHoy výpočtem, nebo dodatcčnC
podle výše spcMeby v náskxjujlcsm období,
11. ODEČTY 6LEKTAÔMÉRÚ
(l) Ckkčty dckrom&ů pro Učdy faktumce a vybodnocení
odběru e]ekúint jsou proúdčny v pmvidelných int«vulcch,
zpravidla j©dm^rál za čtyři mčslcc, ncjméné však jedenkrát
mČU.'
(2) NcumožM-li odbčmtel pMup k měřicímu zařízení za
účelem prwidclnCho nebo kcmrQ]nihD odcésu ani äQ
pÉ3cmném vyKjzun]Cní, vyúč1ujc se spotřeba ckkthný po "
spoIřebý minulého srovnaLe]néha obdobl. Pokud
ocumoZjň pHs[up ani při náslcdujldm cxkčtu, m(jžc mu být
po ptedchozim piscmnCm upozorMnf dodávka elektřiny
pkrušena
12, NEOPRÁVNĚNÝ ODBĚR
(l) V pfYadě zjištčnt neopíávMnCho odbčru ckkdiny
podle § S cD¢rgeúckCho zákona, je odběratcl pvincn
uhradii dodavatcli skmcCnč vzniklou Škodu. cIze-li
Gkljlečně vzniklou škodu stanovíc. dodavuíd vypdte náhradu
škody y souladu s Úrňtp zákonem a pKslušným prováděcími
Ň'dpisy. '
í2) Za poškment prosúedků proti neoprávnčnC mani-
pulaci je dôdavMc1 oprůvnCn odbčmccli vyúčíova nůhrodu

tohoto článku s.
zv{Š1 o náklady spojené se zjišlěMm, zdokumenlovbfm,
vy odaocenlm a cdstrančnľm ncopriivnČnCho odběru
eiektňny nebo neDpmvr|eRC mariipulncc,
13. ÚčTovÁNf A ZPŮSOB ÚHRADY
(l) Dodóvka dckrfiny bude ľokcummi
(daňovými doklady) v souhidu se sjednanou dle

ctnovCho plfedpisu,
~i unčnč cenového pEdpisu se bez ímCny mění
cenu u dodwatd je oprúvnčn vyůčtovm dodávku die nové
ceoy a zpĎsobem uvoclenjm v cenovém Eedpisu. IXxhvatelrůzdčli, dojde-li kc zmene ceny v prŠbčhu fúiuračnIho
období, spotšebu ckktřiny (včctnc mčslčnšho pIntu za
pfíkon) v pQměru dQby ,plutnosti půvcdn5 a nové ceny:
Odbčratcl miižc dodtrmteh ozn§mi1 sfôv ekkLnoměm ke dni

(2) a pI dpokládmou spmšebu vc sjďmoěm zálQhovém
obdobf má dodavatel právo na zMohu. \ ýše zálohy se mnovl
v Mvumosii ria skutečnou spoctcbu clclcúin v pl'ud-cházejlcfm mvnatelnCm ŕakwmčnim olxkbl $ ÉEhk5dnutfm

k ¢enovému vývoji. u nových odbčmc:lD se výše
ú oby zu pfedpokládmou s tfcbu mnovl do doby rnibo
vyúčWvánf donodous ohledcm na ptqyozovwC spcmbi& a
JmenDvi[ou hodnow bĹavn(ho jkclčc pTcd

dcktromtnem a pjaľnou cenu dckeiny. Ôdbtrarel bude s
PředeĚ['M úl6hy pto nkledujicf obdobř seznámen tlá
(3) odavctte] vede odbérMcli Ukunický Účel dodávky
elekqfiny samostmě n a každé odběrné místo. Na
zákazmckém' účtu jEoU platby ŽIl dodávku elektřiny
zůčtovAny p'oci pQhkdávkám vyp]řajic[m z títo smkuvy
v poradí pode je,'ich důlu splmom Platby r zůťlovány
ria přkluxnstvf ! ) úhmdč všech pohledávc . V platebním
4yk' 8"Z©:žNa číslo &aznického Účtu jako
symbol, útek zákunického Úč1u po pmvedcní faktura«
ŤPlatck) použi'e dodavačcj k úhradč zájch m dodhvku
c ckxtiň{ v násl dujklm období pflpadné k úhtMč
sPfalnkc pohkd6vck odbČralck.
(4) má právo z[]poCĺse prľpadny přcpktck
odbčmlclc na uhnueni vcškcrých spratných poh|cdáv¢k
na jiůých zákatnick ch úč¢ecb ,(odbčmých mískch) QChožcdbčmele. Pokud mtodbemle] jiný nktivnl zákaznický (bčeŕ.

dodavatel umíek vyrovná pkvodc m na tento účcl
Do(ttjvo[el bude odběralele o . provedených zápočtech
aSievcKicch zůmků mezi Uhuníckými OCty informovat.
( Plmby se Usadnč uskutečňují v tuzemské měně (CZK).

pbiby ae uskusečřNji z ůčiů vedených
: pc"Un1ch úsluvů půsóbjcich na úz¢mľ České mpubliky.
.emfny sp,kmcisti , pjuleb stunovľ dodavajei. pokud není

dohcjdnutD jinak q jsou uvedcny nu kktuľŕ nebo na jiném
platcbnlm předpisu. Povinnost Mbétatcle zaplatit É Bp]ľ)čn(j
okamžikem pHpAM přístukné částk ve I)íospecj[ bankov-
ního účtu doaavade uvedmého na slušn aktulŕ oznaCtné
sprá¶m vmiabilMm symbolem (č.dem ukajĽnickího úCtu).
(6) zníknou-li chyby omyly pri vyůčcovánf elekďiny
Žsfřávným Dďcčlem, poůžMm ná$obilel¢
.~cjnot dekwom&ij, použiňm nespMvné sRzhy, počunf
chybou Td.. mčy[ odbčmčel a dodavutel právo na
nespMvn vyúčtovaných Částek, V pH adč c ybnthovýťlčlovánf dcdä"kj ·1cktlín: uplatní odÉČrotd plsemnč
mklumaci bez zbytceného odkiadu,
(7) Dodavatc] rckjatn'ijá a výslcďck fscmnčoznámi odbčrateli do pawiácu kalenUřnkh dnD ode &1¢, kdy
rckkmaci obdrže!, Jc-li [já Ukladč rcklomAoc vystuvena
opravM fakrura, povQuje se scučwně informaci
o výskdku nk]amace.
(B) S ohkdem no zvláštní povahu dcdávk e1ekrŕiny. kd?odbčratcl může odebtm elekúinu nezĽislc na vůji
&xkívmdc, odbčiraľcl na údost dodnvmck přimčkným
způsobem zajisů úhmju budôudCh pohledávek formou
mčcnl, jistoty, záslavníbo práva apod. v,rpade o,piúc+
vanCho prodlcni s úhmdou 1aěeb za ¢]¢k.jnu jeÚhmdľ budoudch pohl¢dav¢ě odmlnkou další dcjbdá"kř
(9) Ljodav8(¢] má prúvo davu odbčracdi Mklacy za
úkony 'rj"c s dcäávkou cEckúiny, které byly vyvdány
cdběrate cm, oebo vznikly z jcbo zaviněni.
(tO} V Hpadě rod!en1 s Uhmdov e|ježile částky můprá'o na úroť l prodlcaí vc výši
slanovcné obecnými právními phe[5piŽyp
(l l) Pmdlenj odbčwteje s plnľnfm jeho Bp|atných zámzkô
sc považuje Ul poclmuiC porušcd léto smlouvy.

jq. SPOLEČNÁ A ZÁVÉRECNÁ USTANOVENĹ
(l) Smlouva o dodávcc clektfiny je plmn6 po
oboustranném porvrzcní, Smlouw je ůčinoá mazcnim. mdd
provedenhn odcčiu měřicího zoHzenf. pokud ncní ve
emlouvč yv¢d¢no jinak.
(2) Odběmtcl prohlašujc, že vcSkcrC jím Éoskytnuté údaje
uvcdené ve smlouvě jsou správné a pravdiv .
(3) S osobnhni údaji je nuMána v sodadu sc zákonem
Č. )01/2000 Sb.
(4). (Jdběmtc] jc povinen oznámil dodavale]i do patnScú
dnu Hpadné zrr.tny ůchjů obsaž,enl:h v Tělo smlouvě.PQkuZ uik ncuČinf, považujc se odM ekktřiny uí cxjběr
v toepotu s uuwŤcQoU smlouvou a,(kdavale] m6 µri6vo od
smlouvy odBloupi(,
(S) Pokud ncdojdo k ulháj¢n[ dod6vky podk pcxjmínck té¢čj
smlouvy z dóvodů nečinnosti nebo zmřénf ze strony
DdbČTal¢le do tHceSi dnů od jcjfho uzavřcnf smlouva zanikjL
(6) Smlouvu o dodávce clcktříny jcdnostrarmé písemnč
y ovčdčt g výpovédM lhůtou jeden mťslc. Lhůw zač(nábŽÉct prvním dnem náslcdujfcihô mčslcc po doručcM

Y?ovědi druhé straně dle bodu 8) ¶0tjoto článku,
( ) Odbčraid i dodavatel jsou v $oúkdu s příslušnými
obecnými pfcdphy oprávněni od této smlouvy
cxkt(jupit. no omámení ods|oupcní odbCmrli p1utl bod B)
Lohoto č!5nku.
(B) Dodavatd usí1á odběmeli pĹsemnQ$ľi zpravidln
prosďedniccvím držitck poŠtovM licence na posjcdnf
známou Mresu. PÍs¢mno$( sc ovaZuje za doručenoui v pHpudč, Že 8ĺ odbčracel zásilĹu nevyzvedne, nebo Bé

úsilm vrhli zpět od¢sÉlat¢li juó nedaručitdná. PôsIedni
známou adresou je údaj o adrese pro zasílání, Uyed¢ng

mluvnl etranou v čClo smlouvě, y¢ tnční zmčn
oznúncných druhé štranC pkcmriČ neprďlcnč ,p vzniku
lukcvé změny.
(9) Uzavkním nové mbuvy o &dávcc clcktřiny metl
účastnfky fác šmkuvy pro odbčmC místo Uv¢d¢ne
v článku l. ec taro mlouvn považuje za ukončenou.
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Účastníci této smlouvy prohkšujÍ, Že si smlouvu přečetli, a že smlouva byla uzavřena podle jejich Bkutečné 8 svobodné vůle.
' Na důkaz toho dastnoručně tuto smlouvu podepisují.
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Dodavatel: Pražská energetika,
Na Hroudě M92/4, ICQ 05 Pm

Prabká 'on ukä, ä.8.
0bohodn( K ář Eden

Marie Skruhiä 0bct,h,odň ě,.n/
Nům 92/4 2 "

23 -jQqj5 'O *- ,- "
V Praze dnn , V drm
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Pozn. Kupní smbwu pcxkpíšl osoby k tomuto úkonu oprávněná !
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