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E SMLOUVA O DODÁVCE ELEKTŘINY čklo ! 00507315

ze dno 11.10.20Q2

Dodavatel a zákazník (odběratel)

Praž8ká energetika, 8.8.

Na Hroudě 1492/4
100 05 Praha 10

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

Vršcwická 68/1429
101 38 Praha 10 - Vršovice

Zapsaná v obchodním rejstříku vedoném Měst8kým
soudem v Praze, oddR B, vložka 2405
lČ: 60193913 DIČ: 010-60193913

Bankovní spojení:

RČ: lČ: 00063941
DIČ:
Bank, spojení: 229024-1500C53998/0800
Spec. symbol:

uzavkají podle zákona č, 458/2000 Sb. § 262, odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. smlouvu o dodávce ělektřlny.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY
Přďmětem mlouvy je dodávka dektňny z dlstňbučnl soustavy dodavatde do odběrného zař(zen1 odbémtde na odběrném místě

j ídelna
VrŠovická 68/1429 Číslo zákaznického účtu
101 00 Praha 10 - Vršovice 1057 5432

2. PODMÍNKY DODÁVKY Pnj dodávku eleHHny platl ustanowrif této smlouvy a obecně závazné právní předpisy.

3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Dodávka elektřiny bude uskutečňována z distribuční soustavy q mpětí 3"230/400 v
Remmvaný přkon j8 vyjádkn jmeneMtou proudovou hodnotou hlavního jl8|ič8 (před dektroměrgm) 3 x 100.0 a

celkový příkon spotřebičů kW
z (oho akumulační spotřebiče pm vytáp&i1 a ohřEiv vody kW

' přímotopné 8potřeb|ča pro vytápění a ohřgv vody kw
Součástf této smlouvy je žádost o uzavření smlouvy a technický dohad, který obsahuje další údajo o odběrném místě,

4. CENA ELEKTŘINY
Cena dektFirry ]8 dána platným cenovým rozhodnutím Energetkkého regulačního úkdu (dá1o jen enový

' předpis) a dle sjednané sazby C02
Hodnoty zákkdnfch pobžek sazby piatné v době uzavkní této smlouvy mědční pkt za phkon 500,00

pkt za dodávku ve yµokém larlfu (VT) 3
piat za dodávku v nízkém tarifu (NT) _ - Kč/kWh

C02 -j ednotarifová sazba (pro střední spotřebu)

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Adresa pro
"a'llání MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

Zálohové období izmů

ZPůsob platby za odebranou elektřinu včetně záloh

Vršovická 68/1429
101 00 Praha lC - Vršovice

Platební doklad

OdběMel můb provést platbu jakýmkoliv způsobem, avšak akceptovaným dodavaWem.

6. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

, PRE(W107N



7. DODACÍ PODMÍNKY
(l) dodává cj¢ktřirju y rozsahu a zm podmínek
sjednaných ve smlouvč d dodávce cjektSny (dále též jutu
smlouva").
(2) Jmenovitá proudov6 hodnow hlovnlho jisličc (příď
d¢k~nelum) a tcchnické puumuy měřicfhD zařizcnt
nesmí bjň změněny bez souhtasu dodzvalclc.
(3) Oúběrme) je povincn dcdavMi a osobám povékným

zsnccnčným En osobám pověkným) dodavatdem
umoZnit přfstup k m0c(mu mHunf a nemčrcným čůsľem
odběrného clekcrickCho zMkcni za óčelcm pro'vedcnf
konudy, odečcu, údrZby, pmvidcjHho ovU'ováni KpTůvnos1j
mčl\enĽ výmčn či odebnánf mčřidho zÚŔenĹ
(4) DcKLwa(ctľc opráímčn cmezk nebo pl'emšit dodávku
clekúiny y zájujnem 8lanovcných či v CCtQ
gednaných pHpad¢ch. ;c'mCna ,pokud odbčmtcl neplni sYt
5p1Mne závazky vůČi (řádoé a včasné zapkcenl
"µčíované 6polkb e|cklřinŠ či jiných pInční smluvnč3jednllných - UkŠové pIůt y. smluvní pokuty, ůrcbk

z náhmd2 škody ap[)d.). a to ve k{¢rémkok
cxbčmťm místě odbcmlcle.
(S) Dodané mňožs(vf e1ektřiny se pro ůčejy smlowy
povůuje za Bj¢dna^é množôM.
(6) Čauwý µůběh dcdávjcy je omezen sjcdmnQu hcjdnolou
T'e7£rÝovaného pKkonu dle tělo mlouý. Dále může býľ
cimezm důvodó stanovmých právnímt pkdpísy. 7£jmémjzákoocm č. 458ňDOO Sb. (dále jen eÓ¢rgctickt úkon) a1ouco
sm)cuvou. a to včeíně podmínek slänovenýc pto sjednBnolj
súžbu za dodávku ekků'iny.
(7) Způsob pKstupn k mčřicímu zŮízeM vyplývti z jeho
umfsOní.
8. SMLOUVA O DODÁVCE ELEKTÄ6NY
(j) Smloum o dodávce dek¢ňay 9é Utavlrá plsemnč nu
Ukladč odWro|d¢m pšedloženť žádosti o uzavknf 6mlouvy
(m ti8opisc dcdavatdc), d lej mmosWU ptd každé odbémC
mSsto, Ptd každé odbčmé mšsto může být současně sjednána
smlouva o dodävce ejeklhny poua 5 jedním odbčrůtdem.
(2) odbém:! spolu Bé žádouf o uzavřcnl smlouvy
o dodávce ckktčiny pfcdjoži dcdavaldi doklady potvnujíci
právní subjektivitu odbčmelc a uxoZnost odbemľ¢[¢ nebu
jeho zástupcc a další důkkdy mncrvcnC přklušnými
prdvn(ini kdpisy. .
(J) NovÉ 6Mouva o dodávce clekcřiny se uumrá:

a) pH zHzenf nového MběmCho mÍsLB,
b) pfi změně cK]beralc}e.
C) zmčnč
d) při rckonstrukci odbčrnCho elcktrickCho zaflzenf

(změna napětí. zmčna způsobu ochrany před
a"bezpeCným dotykovým nopHím, přemhiění
mčHcmo zUizcnj ajxxL).

c) ei unčnč jmcnoví1é prcmdovC hodnoiy hlavnlho
jbstÍče (pEed elektroměrem),

Ĺ) pii změně insWovaného pHkonu spo(ř¢bi[ů
$1DljZkích pro vytápeUÍ ú pí1µavu 1cp!Ĺ uZitkové

g) b?ä,woci náhmdnfho n¢bogneho zdroje ejekdiny
do <xjHmCho ckklňckCho zanzení,

b) při zmčnľ ominfch údajů o odbčmtcli wedeoých ve
pokud není dohodmto jinak.

UHÁJENÍ A UKONČENÍ OD8ĚRU BLEKTŘINY
(l) Dodavatel započne 8 dodávkDU elekiřiny ucjpoMěji do
peti pracovních anů ode dne pŕevzícú všech potřcbn "chdok)Mů k uzwknl smlouvy o dMtlvce ekkůtny. poĽud

odbémtel splnil vkchny podmínky it) zahájení dodávky
elckcfiny podle pHslušných pkdpisů (j dznvkí
písemnou smlouvu q dodávce elektřiny,
(2) Ukoričcn( odbčm oznámí odbčrald píscmnč doduvatcli
pmnáci dnů předem á umožní mu pmvedcní konečného
odečtu, odebMl mčřicfho zaHzení, popřípadě provčdcní
dMš(ch opmřenl šôwisejickh s ukončenlm odběru.
(J) Při zrušeni odben)eho nikla a udouvy
o doddvcc elektřin cAbčratcl kc dni ukončeni odbčruumožni provedcnf toaečného cxjôčcu, odcbmnf měřicího

zaHíení q »jisti odpojcnf svého odbČmChD elektrickéhD
zatízenf od dl8tribljCní souswvy dodavmdc dle podmfock
stanov¢nych dodavaXkm.
(4) Zmena odběratele bez přcrukni dodóvky c)cktňny je
moZaá, pokud původoľ odbčračel ukončí smkuvu
o dodávce clekthny a současně nov' odbčratcl spIM
podm(nky ro gedndn[ smlouvy novt. Před zahájenSm%béru cĹ¢ktřiDy odběraidé umožnt dodavateli pKstup

k mčPiečmů Uhzcní za účelem provodcnf jeho kčmrdy
n odečiu, ,
(S) Pokud odbčrmd ncspln5 pDdmínky pto ukončenf
mjoůvY o dodávce ¢1Gk(řiny, uhradí elekľhnu odebranou na
odbčm¢m rnís(e až do doby ukončcnj dodávky y souldu
srmírlkmi této smlouvy. .
( ) Pokud odbčrard trvak opusul odběrné místo
a ncpoMdal q ukončeni smlouvy (aapř. odbčmt,e1 se již na
odběrném m(sič nezdržut a je zde tÁrovHj ncwý žáďmcl
q dodávku elekířiny}. pa 6¢ mo smlouva rušf odcbránlm
mčřicfho zůfzcní ncbo uuwknim nové kmlckuvy pro toto
odbčmC mím,

10. MĚŔEN1
(l) Způsob mčhmi odbčru clcktřiny, umistčnĹ a druh
méřiclho znřfzcn(, VC. měřicích lľan$form(jtDrô určí
dodAYa¢d. Dodavatd WŮŽc měřicí z afízení osazeM
u odběratele vyměnil i bez souhlasu a přitomnoslj odbčmtclc,
a [q po předchozím ozDánn¢nl. výmha mľřiclho zaHzcM
nebo jcho odcbrán5 je provádčnu ďMavMdem neba osobami
dodavMclcm pcwčfcnými.
(2) Odběratel 1¢, yvincn na svůj oákjad upravh odbCmC
místo Rro insla u m mčšiciho uďizcnj v 6 Tech-
nickýmí µAm(nkami pfipoj¢nš doclavutdc a příslušným
cenovZm pfcdpiscm.(3) a neměřených částech odbľrnťho clcktrickCho
zaKzcn( nesmí býľ µovddčny žádné zásahy bez předchozfhn
8(juhlosu dodavä(¢l¢,
(4) Dodavalcj zqisú "ednotíivé čásů tnčřicího uíHzcnj
a odbčméhn atktÁckcho zuřjztmf, kccré souvisl
s ujČtenfm. ptoli ncoprávnč ně manipukci, Odbérutd pečuje
o mčřicí uřiztni urk. nedošlo k jeho poškmcni nebo
cxjcizeni a $|uuje jeho šádoý chod a mv. Odběmie) je
povinen zjištčnc úvady na měřicím zaHzcni, YČCľfjČ porušeni
zajišlčnj proii ocqµvnčnC manipulaci (plomby), ncprodknč
oznámit aod&va(ej]. jakýkoliv zásah du meřiefh(jzůí?.enĹ ba
$Uuhk$u dodavMck 8¢ zakuujm
(S) Má-li odbčmčcl po"h?bnô'ti q spdvnosti údajů mčřcnf,
nebo závadu na múidm uůizenĹ má právo ncchoi je
pkzkoušcl. Dodavatel j" pwincn na úkladě piwmné žádosů
odbčmtelt clo patnůcri dnu M jejího domčcn( vymčnil mčřicí
zaŕízcmf nebo ovčřenl správnosti měření, O výsledku
zkoušky dodavatel pisemnč vyrozumí odbčrälcl¢.
(6) Je-li na mčřkim aŮĹzenf ?.ji5ičm uYEd& hrudi náklady
spojcnC b jcbo výměnou, nebo ověřením
správnosti mťknl dcxjavntcL Není-h závada zjištčnn braóf
cyco náklady odběrud.
==Z:,j=l:eÉ:'" ' 'kzkoušcnhn měřicích

(B) k-li na měřicím zah"zení T.jĹštčM závadm má poškozená
smĹuvnS strano právo no Mnnovcni n&hradn1 spotřeby
dck.tfiny. Vznikne-li na mHicirn znřízcní závĎ takového
charakicru, že nelze sIanoviľ rnnotž$fv{ McbrunC clckcřiny.
wčf sc toto mnoťstvi rxxlk výše ve 6rovnalc|nem
obdubí a 3Tovtl[jlc]nCm charukfcru cxlbém, v nčmž bylo
spoikba řádně měkna. Nelze-li spotřebu láklo stanovĹI. určí
se množství odebraní elcktřiny výpoůan, nebo dcdatcčnč
podle výše spcxkby y ttds'ledu/fdm období.

11. ODEČTY ELEKTROMĚRŮ
(1) Odečty ¢]¢krcjmerů pro účely řaktumcc q Yyhodnoctnj
ouběru e!ektřirlt jsou provádčny v pravidelných lnterYa|cch,
zpmvidlo jedcn r6t za čtyři mhšcc, mj"mCnC všrík jedenkrát

(2) NcumotnHi odbčratc) přistup k mčřicimu uKzcM za
ůčclem praviddncho nebo odečtu uni po
pItiemném vyrozumění, vyúčtujc sc spoúcba e]ck(ňn¥,rdc
spolkbý minulého srovnatc]nCho období. Pokud 3cil mel
neumožní pHsnip arů při nás1cdujfclm odečtu, môže mij být
po předchozím pÍsemném upozoměn$ dodávka dekůiny
přerušena.
1L NEOPRÁVNĚNÝ ODBĚR
(l) v pri odě íjištčnf ncoprůvnCnCho odbčm clcktřinypudle S sľ ¢n'e¶¢úckCho kĹ' odbčmel govincn
uhradit dodnmcíi skwcčně vzal OIl škodu, cIze-li
skutečné vznik)ou škodu mnovic, do&me1 vyrčte UhrMu
škody, v souladu s thnto úkonem pfkľušnýmp pruvádědmi

pošktmnl pT(jsthdků proti mání
pulnci je oprävnľn odbhattli vyuč[ova1 náhradu
y šóuladu s pHs1ušnými právními kdpisj.(3) výše náhrady škody dle txxjě l) ti ) totlOhj čWnku se

zvýší o Mklady spojene sc zjištťnim, zdokumentováním.
vYnodnoc¢n|m u odsuaněnfm Dcopdvn6oého odběru
aektHny ncbo ncoprúvněnč miínipukce.

13. ÚČTOVÁNÉ A ZPŮSOB ÚHRADY
(l) Dodávta elektřiny bude vyúč(cváYána fhk[urami
(daňovými doklady) v se sjednanou sazHu dle
p1MnEbo cenovébo pkdpisu.
Pťi uněně cenového předpisu s: bez změny smlou7 mění
ccou íl jc opnávnčn vyĎČtcwal doUvku die nové
ceny o způsobem uveden m y cenovém kdpisu. Dodavatdrozaělí, dQjde·]i ke zmíně "eny v prŠbčhu ťaktwaCního

Ubdobl, spoúcbu elektřiny (UctnC měsičnSho plm m
6ftkon) v poměru doby p]oĽnQsti původní a nové ceny,

ďběmtel môŽe dodavateli oznámíc mv dcktroměru ke dni
=":ápokládanou spotřebu ve bjccjnanĹm zálohovém
obdobl má dodávald právo m zálohu. výše úlohy sc stmjovÍ
v návaznosti na skutočnou spcMebu ¢lek(řiDX v před-
cbázcjícim uoYnalclnem fäkluraCním období s phhlCdnWfm
z¢imenn k ccnov&nu vývoji, u nových odbčmtclů sc výše
u.ohy za předpokládanou 6, Qtřctju mrioví ch doby,rnfho
vyijčcovánf donodous obkdcm na provozované spmcbičc a
jmenovitou prouckwou hodnotu blavnfho JMče před

elekuDmeľ'em a p)amou cenu dekuiny. Odbčmcl txide s výsl
přcdep=é zálohy pro nás1§jfci období mMm:n fůiulE
(3) D&ovatd vede Ddbčr1]te]i zňkazmický účet dod5v,ky
clekifioy na každé odbčmé mím. N3
räkaznickCm úCtu jsou ptMby za dodóvku clckúiny
zúčcovůny proci R?hledávkám YypjtvŤcím oto 6m|ouvy

'cjich dcla gpktnos(l, Élalby zůČlQvájrlyň4 pHs1n±nstv/ x) úhradč všech pohledSvc V p1Mcbnfm

sc pouŽíva Č[$]Q záknznického U&u jůo vaňabilnf
symbd. ZůstQlck tákaznického Ůč(u pn provcdcnS fakturace
(přep!au±) pouZi/c dodavmel k ůhradč zájoh nu dodáYKU
¢lckľtiny y n£úcdujĹcĹm Dbdobí li případné k úhradč
ŤLnýcn pohlcdávck odběrutda i
( ) Dodav01cl má právo započlse )ř$padný př'eplatck
odbčaldc na uhrazeni vďkcrých 6pIamých poll|¢dáv¢k
na jiných Ukaznkkých účtech (odbčmých mľstcch) täxxž
odběmele. PQkud má cAběmie) jiný akcivnf zákaznický Účet,
dodavatel zUscmck vyrovná pkvodetn nu tento úč¢(.
Dodavuel bude odbémeje prcvcdctíých UpočCcch
a rodeck zůsmků mezi Ukaznickými Účcy informovat.
(S PIalby sc zbadriě u5kULcčňují v (uz¢mske mčně (CZK).
Bezhotovostní platby 6c ukutcčňují z účtů vedených
: pcnčžnfch ŮstavŮ působjcfch na úzcmj Ccsk6 růpubhky.

crmfny ploieb aanoví ďďavatcl, pokud není
dDhodnulo jinak d jsjů uvcdeny na faktuře nebo m jiném
plaebním pfedpisu. Pwinnosě Mbératde zapkúi tc spkéna
okamžikem phpsánf přislušU čásiky ve rospčc bankov-
ního ůč1u &mvatclc uvedcnCh'j na označené
Bprávným Ynri3bi]ním symbolem (čiskm úkaznick&o účtu).
(6) \ zniknou.li chyby nebo omyly pfi vyúčtováM elcktřiny
nesprávným odečtem, použitím usobi|elo
hoanot dcktroměw, použiľtm oesprávn6 sazby, početní
chybou a ., mají odběratel a dodavutd právo mn¢správnrvyůč¢ovaných částek, V PH c ybného
Yyúčtován| cbdávky c|cklřin! uplatní odĚEmtcl

Tek]amcci bez zbyrtčnCho odkodu.
(7) D(xjuva¢el reklameci p!ezkoumá a výsledck
oznňmi odbčrwtcli do pnfnäcti kdcndáMch dnů ode ne, kdy
Tckhmaci obďržd. Je-li na zAkludč rekľamáe Yy6(avem
opravná fůktura, pwažujc sc soLIČBSňČ za informaci
o výs!cdku rcklamacc.
(B) S ohledem na zvláštní povahu dodávky clcktřiny, kdcdběratel může odeblru dekctinu nezávidě na Á
dodava1clc, odběratel na žádost dodovalde přimčkným
způmbem ujistí ůhrudu budoucfch půh1&vek formou
ručení, jistnty. záswvního právn apcxL v případě opako-
vanCho pTodkni $ ůhmdcu latcb za áektřmu jc zsýlšlcnfÚhrudX budoucfch pohledäveĽjMmfnkou ddši d®ávj,
(9) LjDdavale| má právo úcto'mt oďbčrueli näkk y za
úkony s dcxi6vkou ckklřínjt, ktcrC byly YyYoláhy
odbčratcicm. nebo vznikly l jeho zavtnéoí.
(IQ) V pHpadč ixxUcni úhradou pcnčžitC čä3tky máoprávněná smluvnľstras1[] pMvo na úiok z prôdlenl ve výši
mnovené obecnými pdvnnni předpisy.
(l l) PTod!cni odbéra1clc s phiěohn jeho splatných závazků
se po"užuje za pMswtné ponišenf léto smlouvy.
14. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(l) Sm1owa o dodávce elekiHny je pkiná po

Smlouva je úČinná cmzcnim, nujcj
povedcn(m odečtu mčřicíha zMízcnf, pokud nem vc
smlouvť uvcdeno jinak.
(2) OdbCmtcl pmhlašujc, be vcšh'ré jim poskytnutě údaje
uvedcaC vo smlouvě ji'ou spMvné a pmvdivé,
(3) S osobn(mi Údaji je naklůdáno v souladu sc zákonem
Č. ]o)nooo Sb.
(4) Odbčmtel je povInen oznámit dodava[cl| do palMeti
dnů přfpadné změny údajů obuižtných v této smlowe.
Pokud tak neučiní. považuja se odběr' elektřiny za odber
v mípom s u»vknou mlowou a dcxhvale] mó právu od
mhuvy ódsloupil.
(S) Pokud nsdajde k zahájení dodávky podle pcxímfnek
smlouvy z důvodů nečinnosti ocbo zmdenf ze strany
odběratde do tticcti dnů m jcjihô uzwřeM smlouva zaniká.
(6) Smlouvu q dodávce clckthry lze jcdrmtrmně pis¢mRE
v povčdčt s výpcmčdni lhÔtou jeden mčslc. Lhůttl ZUĹU

prvním dnem náslcdujlc[hD médcc po doručcnl
¶1póvčdi druhé straně dle bodu 8) loholo Č1Ánku.
(r) Qdbčmtcl i dodavae) jsou y souladu s pKslušnými
Db¢cnými rávn(mi předpisy oprávnCní ckj této Km]ouvy
odmupSL vrn oznámenl odsmµm1 cdbérďdi plmí bod 8)
tohoto článku.
(B) Dodavatel zasílá odbčrútdi pkemnosti zpravidla
pmtkdniccvfm držilek poštovni licence na poslední
známou achcsu. Pisemncm se pqvijžljje zů doručemw
i v řípadě, Žc si odbčrotej ncvyzvcdne, nebo bczásiku vTálj zpěc odesfhtdi j4ko nďoničitdná, Pbdcdrd
známou admsou je údaj o admsc pro zasíláM, uvedený
pHslušnou smiwnf strmou v tClo smlouvě, vc znčnf uněo
omámených druhC suané pkcmnť neprodknt po vZúku
wkovc zmčny.
(9) Uzavtcnlm nové smlouvy o dodávce elekthny mezi
ůčasldky této sgnlouvy pro odbtmC mfm uvedené
v článku j. se uíto smlouvo pcwaZuje za ukončenou

ÚČactníci této smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetli, El že smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné a svobodné vůĺg
Na důkaz toho vlastnoručně tuto snúouvu podepisují.

Dodavatd, Pražská energetik .s.
Na Hroudě 1492/4, 1(XJ 05 a 10 . p

Pražä'ká ó etjka, ä.8.
Obchodní Eden

Maňe Skružná Obch ddě/en/
Na'H 1492/4 2 cj

' "a'"'ňQ--Z 3 "10. zm '00 ha 10 V dna m " V: j:;' Z-

7
Pozn, Kupní smlowu podep(š( osoby k tomuto úkonu oprávněné.
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