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SMLOUVA O DODÁVCE ELEKTŘINY ČĹ8ĹO
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Oodavalel
"-

Pražská energetika, a.s.

Na Hroudě 1492/4
100 05 Praha 10

ukaznfk(odbě~)
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

Vršovická 68/1429
101 38 Praha 10 - Vršovice

Zapsaná v obchodn(m mjstřlku vedeném Městským fič: lČ: 00063941
soudem v Praze, odčiň B, vložka 2405 DIČ:
lČ: 60193913 DIČ: 010-60193913 Bank. spojení' 229024-1500C53998/0800

Bankovní 8pojBRĹ: Spec. symboi:

uzavírají podle zákona č. 458/2000 Sb. a § 262, odst. 1 úkona č. 513/1991 Sb. smlouvu (j dodávco elektřiny.
1. PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlouvy je dodávka ekktňny z distrlbučnl soustavy dodavatele do odběrného zařízení odběratele na odběrném mktě

j ídelna
vršovická 68/1429 Clslo zákaznického Účtu
101 00 Praha l O - Vršovice 1057 5433

2. PODMÍNKY DODÁVKY Pro dodávku dektřiny platí udanowni této 6m|ouvy a ob=ě závazné právní přadplsy.

3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Dodávka elektřiny bude uskutečňována z distňbuční 6oU$twý o napětí 3*230/400 v
Rezervovaný příkcm je vyjádřen jmenovitou proudovou hodnotou hlavnmo jističe (pŔd elektroměrem) 3 x 100,0 a

cdkwý příkon spotkblčů
z toho akumukční spotkbiče pro vytápěnŕa ohřev vody kW

přímotopné spotkbi% pro vy1ápěnl a ohřev vody kW
Součá8tľ této Bm|oljvy je žádost o uzavření smlouvy a technický dokkd, který obsahuje další údaje o odběcném místě.

4. CENA ELEKTŘINY
Cena elektřiny je dána platným cenovým mzhodnutim Energetického regu|ačnÍho úřadu (dále jen cenový
pledpís) a dle sjednané sazby C02
Hodnoty základn/ch položek sazby platné v době uzavření této smlouvy měsíční pkt za pHkon 500, 00 kč

plat za dodávku ve vysokém tarifů (VT) 3 , 5 y'w'
plat za dodávku v nízkém tarifu (NT) _ _ Ki/kWh

CO2- j ednotarižová sazba (pro střední spotřebu)

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Adresa pro
zadWní MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

Vršovická 68/1429
101 00 Praha 10 - Vršovice

Zálohové období 12Ůlů

Způsob platby za odebrano'u dektňnu včetně záloh

Platební doklad

Odběratd může povést platbu jákýmkoliv způsobem, avšak akceptovaným dodavatelem.

6. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

M©ln PRE W/07.#



7. DODACÍ PODMÍNKY
(l) Dodwme1 dod8vá clcktHnu y rozsahu a m Mmja¢k
sjednaných ve smlouvě o dodávce dekdiny (dále léŽ .,tuto
smlc'uva").
(2) Jmenovitá proudová hodnotn hlavního jističc {přied
elťktrQmětem) a technické parameuy měřicčho zařízeni
ncscnl Yi zmčnčny bez souhiwu doduvatele.
(3J Oôbčrntd 1¢ po"incn dodwudl q osobám povčřcným
a ,díké osobám pověřeným)umožnit pHslup k mčhchnu zařízcní a ncmčfcným čá$t¢m
adbérnéM clekčrickCho zal1zcnf za účclcm provedenf
kontroly, odcčtu, údržby, pravidclnäo Qvúuvánf správuo5li
mčřcnl, Yýmě'ř }či odebriánf mčl'iclho zaHzenL
(4) Dodawtc ;C omezil ríebo přerušit dcxíávku
clcktf|n¥ v zELonem stanovených či v této smlouvč
sjednaných přjpude'hb ;ejmém µók»d odbčmd ncpIní své
sp1«rnC Uvazky vůči d k avmclb (f6doc a včasné znpkceni

spotřeb dekďin či jiných plnění mluvněsjedmných - záloŽové platŠy, smluvní pokuty, íjToky
=,'='=É' 'po'.),'q lo vc k[eremkali..

(S) DodanC mnoZstvf ekktřiny Sc pto účely tCčO smlouvy
pomžujc žij mnobNL
(6) CQsový průbčh dodávky je omezen sjednanou hcxjnoiou
rezervovaMho příkonu dle léto smlowy. Dále může být
omezen z důvodů stanovených prdvnlmi předpisy, zejména
zákonem č. 4S8i2000 SK (dále jeo energelickt zákon) u 1quio

a to včctnč p?dmjnck 3Läjlovenýc pro sjednuou
sazbu za dodávku elekthny.
(7) Způsob pfSmpu L mčficímu zařízeni vyplývá z jcho
wnĹscěnÍ.
8, SMLOUVA O DODÁVCE ELEKTŘINY
(l) Smlouva o dodHcc dcklřiny 8c uzavhá piscmně nu
Ukludč odběmelem předjožčnC žádosti o uzavtenf smlouvy
(na tkkopist cfodtjv&lelc), a to pro kíůdC odbčmC
mislo. Pro kUdC ďbčmC míslo může být součosně sjednánu
smlouva o &dávoe elcktfioy poutě s jcddm odbčraeckm.
(2) Odbčrutel spolu sc žddoslf o uzavhcní 3mhjuvy
o dodávce elektřiny před1ož( dcdavate1i doklady potvrzujlcl
p'á'ní Rul!jcklivítu odbCralck a totožnust odběratele nebo
jeho Um cc ddšf doklady sujnovené přf5lušnými
právnfmi ŕ'y·
(3) No sm.ouva č) dMávce elekUiny se uzav(M:

íl) při třfzcni nového cxjbčmčho mím,
b) pfi zmľně odbčmtele.
C) při změně szzby.
d) pri rekonstrukci odběrného clcktrického ztih"zcni

(změna napětí změna způsobu ochrany před
Tlebczrčným dDlykovým napěúm, přcm[s{enl
mčhcino Zařitcnf apoti.),

c} Rři zméUJmenovné proudcwé hodnoty hlavního
jWiče (ph dekuoměrem),

n při změně insLa]ovaného příkonu spotj'cbičů
sloužlcích pto vytápěni a přípra'u wplé užitkóvé

B) ;;?ŠsLmaci nhhmdního zdrok elektřiny

do odběmCbo elektrického zmizení,
h) při zmčně ostatních ůdujů q QdbčrÁl¢]i uvedcných vc

smlwvč, pokud není dohodnuto jinak.
ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ ODBĚRU ELEKTŘINY

(I) DcAavmcl mpočne dodávkou elektřiny ncjpozdcji do
pCů pracovnlch cinů ode dne pfevzelľ všech PoLřebntch
dokladů k uzavt'enf smlouvy (j ckdávcc ckkthny. po úd
odběmtel spbij všechny, podmínky ro uihájens dodávky
cjeklfiny pcd1· phílušnych pkdphů a uuivfd
píscmnou smlouvu ej dodávce e)ekttiny.
(2) Ukončenš odběru azMmí odběratel písemné dodmicli
patMch dnů pkdem a umožní mu provedcnf koncčtiCho
odcčlů, odebrání měřicího zařkcM. pophlpďě provUenl
dalŠích Sypalhcní !louvi$cj[crch s ukončcnim odbČru.
(3) Ph zrušenf odbčmého mfsca Íl ukončení smlouvy
o dodávce dektěin odbčratd kc dol ukončcmí odběruumožní pToycdenj konečnáo ôdéČlV. odcbrbl mčňcfho
zŮfzcnĹ a Ľaiislí odpojcnf svého oďbčmého ckklrickChQ
znňzcni od dl81jibUčM Boumvy dodwatcle dle půdmínck
mnoven{ch dodavaíelem.
(4) Zm :jn odběmde bez pkruknf doddvky ekklřiný je
možná, pokud odběratel ukončl smkuvu
o dodávce eletíhny a současně nový odběratcl xpInš
podmínky ro sjcdnRní gm]ouvy nové. přtd zahájčnimodběm el¢Éltin¥ odběrace1é umohľ dodavMeli pjsiup
k mčľicfmu mhzen[ za ÚČelem provedenf jeho kontroly
El odečtu.
(S) Pukud Qdberjld nesplní pQdmínky pro ukQjlčenl
$mlouv? o dodáYc¢ ¢lekdiny, uhradf dcktřmu odcbmnou no
Mbčmem mfstě až do doby ukončení dodávky y souladu
spodmínkami fCto brdcjuvy,
(D) Pokud odbčračel iniúc opusLil Ddbčr[lC místo
a nepožádm o ukončení smlouvy (Tlaj)ř. odbčmd se již nu
odbčmém místč nadržuje a je zde újůvěň 11Qvý žadaid
o dodhvku ekkttiny). pak se t81o stnloova ruší odebráním
mčficlho zarĹzcM nebo uzavkoím óové mlouvy pro Lok)
odběmC mlsto.

10. MĚŘENÍ
(I) Způsob měřeni ódbčru cIektl'iny, umís1čnĹ El dmh
mél'icčho zařízenf. VC. měří cích- mnsformátorä ľ!ť'čí
dndavatd. Dodavaiel může mčticl zahzcnl osazené
u odbčratclc vyměnit i bet souhksu a pHtomosti odbčmtclc,
u to po pkdchozŕm oznámerjŠ. Výmém mčticlho uLHzení
ncbo jcho odebráni je proÁděno &davatdem nebo ombami
dodwmclcm mčfcnými.
(2) Odbčratež je po'inén na 8vŮ/ náklad upmvit cdběmC
mlsto pto insWacj mčřiciho zařlzcn[ y souladu $ T¢ch-
nickými podmfnkami připojení dodavg[c!e a přhlušnýtn

přcdpimm.
(3) a ncmčkných čáslcch odbErného elektrickChn
mľlzcnl nesmí býr prováděny ůdnC zásahy bez předcboziho
sôUhmu dodnvatclc.
(4) Dodavatel zajist/ jednodivé číků mEřiclho zaffzenl
a odběrného clekmckCho zařizcnf, klerC ¶ouvisí
s mčř¢nfm;jjrotl manipuhíci. Odbčmel pečuje
o mčl'icl i tak, aby oedošlo k jehD poškozcm neb[j
odcizení El slcduje jeho řtjdnY chod [l stav. Odběratel je
pôvincn zjišcčné závady tlá m&cím uůízenl, včctně porušeni
zajištčni n¢¶'rá"nčne manipulaci (plomby), ncprodkně
oznámit jakýkoliv Msnh do m&iciho mhzeni bez
souhlasu dodavaele sc zakazuje.
(S) Máji odběratel pochybnosti o správnosti údajů mčknj,
nebo zjistf-li úndu na měřicím zaHzcnĹ má právo r.echat je
pfezkDUšc(. Dodavatcl je pvinen na základě plsemnC žádosti
odbčratclc do paloácli dnu od jEjího domčenf vyměnil měňd
zařlzenĹ nebo zajis[i( ovčfenl 5průvno51i mčfcnl. O výsledku
zkoušky dodavatel pFsc mně výtxjzum[ od bčralde.
(6) Je-li no mčřiam zařízení zjišiěoa zav&da, hTadS náklady
spojené s jeho výměnou, pkzkoušenlm ň¢tjo ověřením
správnoslĹ mčřcof dďwutcl. Ncní-li závada zjišiCna hrudi
yicj náklady odbčrutd.
( ) Náklady 5E'oj"né s výmčnou u pkzkoušcríim mčficích
ttms(ormálorů uřůdi odbémtcl.
(B) Je-li Tlá měfidm utKzenl zjištěna závMa, má poškozená
smluvní šImnu právo na stanovení nůhradM spotřeby
clckiHny. Vzniknc-)i na méficfm ujřfzent zúvMu lakového
cb[lmk(eru, žc nelze stanovit množství cxjcbmnC elektřiny,
určí se lOtO podle vyše spotřeb ve srovrmclnémQbdď)i a srovnalelnCm chamktcm odbĹru, v němž byla

ŕddně rnéknm Nelzc-ll iako sianovh, urči
bC maožsrvÍ odcbrané clcktřiny výpdlcm, nebo dodutečně
podle výše spoLfeby v Msledujic(m období.

11. ODEČTY ELEKTROMĚRŮ
(l) Odcčiy elekmměrů pro účely fakturace o vyhodnoceni
odběru clektlín j6oů prováděný y Pmvi&|Ťh tMervdcch,zpmvidlo j¢d¢n{ľát za čtyři mčsícc. však jcdcnkriM
ročně.'
(2) Neumožnf4i odbčruel přkiup k měřicímu zařízení za
účelem pTavidclnCho nebo konirdMho odcč1u aniojřj
pSsemném yyrozuměni, vyůčtů'c se spotřeba eleklřin|& e
spo\ňeby mmůébo ho cbdobľ. Pokud cx racel
neumtjtnf přístup ani při náskdujfclm cdečru, múze mu býi
po předchozím písemném upozoměnf dodávka elekůiny
přerušena,
12, NEOPRÁVNĚNÝ ODBĚR
(l) V pHpadi ncoprávnCného cdbČru c)ckůiny
µxlle § 51 zákonn, 'C odbčmtcl pwinenuhradit dodavateň skutečně vznidou KkQCu, Ncke-li
$kůt¢Čtlč vzniklou škodu stanovit, dodávací Yyp'jčle náhradu
škody, v s tlmte zákonem a pMušnýmr prováděclmi
pkdpisy.
(2) Za poškozcní pmstřcdků proti ncoprávnčôC mání-
pulnci je dodmmrcl oprávněn oďběmteli vyůčtovm náhmdu
====b='Š ,oh,m č1á,iku ,,
zv 'ši o nákluly sc zjistčdm, zdokumcnto%nlm,YyŠodnocenítn a ods[rančoím ncoprávnéného odběru

¢l¢ktřiny n¢bo ncoptávnénC mmipulacc,

13. ÚČTOVÁNÍ A ZPÚBOB ÚHRADY
(Ĺ) Dodávků elck¢řiny budc vyůčtovôvána fakturami
(daňovými doklady) v snuluju sc sjednůnou sazbou dle
E!mého ccmvého pi¢dpiglj,
Y,'i zmčnč ccnavCho přcdpku sc bez změny smiouvy měnš
cena a dodavatcl Je oprávněn výóčlova( dodávku dle nové
ceny a způ$ob¢m wveaeným v cenovťm kdpisu. Dodwmtclrozdělí. dojde-li ke změně ceny " p'Šběhu ťúcuračrjho
období, spolřebu clcktřiny (vČetně mčáčního plutu za
Cikem) " p?měru doby .platnosti původní [j nové ceňý;

dbčrmej muže doduvateh cmámit stav elekmměru ke dm
zmčny ceny.
(2) Na pkdpok15danou spaikbu ve 8iednuem zálohovém
cbdobľ md dcxjavacd právo m zWohu. V ýšc úlohy se bláIjOvj
y n5vaznosli na skutečnou spmkbu v pied-
chá2ejíc[m šrovrme]ném ťúkturačním období s phhlCdnutim
zejmcna k cenovému "ý'oji. u nových Qbčrutc1ů sc výše
zLnhy za před oklňdancm třebu dn doby,rnfhoyyúčtóvání dokodous ahledem na pTovczované SpµYbiče n
jmcnwĹ(ou pTcjudovou hodnotu hhvniho jlsljče pléd

elckuomčrrm a pIauiou cenu ekkiňny. oďbeTa[¢] bule s výší
zájohy pid nb1Mujki' období seznámen m fUmřc.

(3) Uodavatel vede cdbčmrcll zákaznický účet dodávky
elektřiny samostotnč na každé mklo, Nu
zäkaznickCm účtu jsou p[afby za dodávku clcktřiny
zůčtoUny proti R9hleuvkám vyp|jlvalfcfm z této 6mlouvy
v pafadi pxlk 'eych data sp)atnoblj, l luby 'sou zúčtoványňll pfis1ušcn'¢v/ p" všech pohled6wĹ. V plattbnfm
styku 6ě~Rouž[va číslo zákaznického účIu jako vuiabilnf
symbol. Lu$tatek zákwnickCho účtu po pm'cdcní rajclumc¢
!fřePlalek) použi/e dodavatd k úhraU záloh na dodávku

cktřiny v náslcdujlcim období u připadnč k úhradě
·pktnjch pohkdävck oďběmic1c.
('i) odavatel má pdvo zapoČlst př(padný přeplatek
odbčratde na uhmzenf veškerých spmných pDhled(jvek
na jiných Ukaznických účtech (cdbčmých míscech) téhož
cdbčmtcle, PokLld mx odbčmtcl jIný aktímt zókiunlcký úČCl,
dodavuel zĎcčmek vyrovná převodem nu rento Účet.
Dodavatd buck odbčrMde o provedených zápočtech
arodca zóswlků mezí zákaznickými óčty irtkmovat
{ Plmby Sc uskucečňuji v čůwmské měně (CZK).

platby ý¢ wkufcčňuji z účtů vede¶ch
; pcnčbfch úsuwů působlclch na území Ceskó repubhky.

crmľny spµuKj'sli pfoteb mnoví dodavaud. pokud není
dohodnuto jinak a jsou uvedeny (iiktuNc nebo jiném
pla[ebnfm předpisu. Povinnosi Mbérut¢k u|p|Qtjl 'e splněna
okamžikem ph'slušné Čásiky ve µospčc bankov-
ního Účtu douavatck Uvuench0 m fakiuřt OZMČCtbČ
spTůvným vMaMlnlm symbolem (číslem zámnickeha óčňj).
(6) VmiLnouji ¢hýby ncbo omyly pFi vyůčiovánf clcktřiny
nesprávným odečtem, použicím ncsprávného násobilcle
hoanot dcktroměm, použitím nesprávnó sazby, počeiní
chybou apod., mají odbémlej a dodwud právo nu "ýrovtÁnf
ncspdvnC vyUčtomných částek. V přfpudj cnybného
vy&tován1 dodávky e|ck|řinr uplatni pkcmnč
reklamaci bez zbytečného odknidu.
(7) DodaY[ltcl Tck]amaci přeúcmmá a Yýdedek ýsemně
oznámi odbčrwlc)i do putnácti kalcndátMch dnů ode ne, kdy
reklamaci obdržel. Jc-li na úkladě rcklarmcc vysuivcna
opravná faktura. povážuje sc současně informaci
o výsledku mklamnce.
(B) S ohledem na zvKišcni pcwahu ckdúvky cieklřiny, kdy
odbčrate) múZe odcbfrat elektřinu neUvisle nj vůii

odbérmej na ž5do$l dcdavotck přimčřeným
způsobem zajků Bhwdu bttdoucích pohledávek fcnnou
tuč¢j1í. jiswiy, zámvniho průva apod. v ptípme oprů'o-
vmého prcdfcní b Úhradou ľalcb u elekthnu je mjjš[čnibudouckh pohkdávcĽgxhrdnkou dMšf dodá'j·

(9) odavmel má právo úcčovat odb&mtcli nákk y za
úkony Ťjcnc s douvkou e1cktřiny. ktcnC byly vyvolány
odběme cm, nebo vznikly jeho zavinEnL
(JO) V Hpadě rodlenf s úhradou peněžité částky cMop:ávnejsmlumľg[mna právo na ÚřOK z procl|cnÉ ve výši

slonovené obccným1 pdvmmi pkdpisy.
(ĺ l) Pmdleni s plněním jeho splatných závazků
.cc povUujc Lá podsWtné porušenf léto smlouvy.
14. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(j) Smlouva o dodávce dckth'ny je plůtnd r
oSstmnném poIvrz¢nl. Smkuva j¢ účinná cisazcnÍn ne d
provedcnľm odečtu měřicího zařlzcní, pokud ncni ve
smbuvč uvcdeno jinak.
(2) Odběmtd µohhišujc, Ze vďkcrC jím údaje
uvedené vc smfouvč jsou správné jg pravdivé.
(3) S osobnlmi údaji Je mkládáno v souladu se úkonem
Č. l0Iň0O0 Sb.
(4) Odběratel j8 }jo'inen oznámit dodavateli do pmáeti
doů případné zmeny údajů Dbmcných V této smkmvč.
Pokud tak neučiní, µwnžuje b¢ odběr clekůiny za Mbčr
v rozporu s uzavřenou mlouvou a dodavwel rná prúvo m
smlouvy Mstoupit.
(S) Pokud nedojde k uMjenf dodávky podb podmlnek lélO
mlouvy ľ důvodů ncčinnosti nebo zmaření ze 3třwlý
odbčratdc do třiml dnů od jcjího uznvfenl zanikí
(6) Smkuvu q dodávce ckkcřiny kc pÍscmač
v poYčdčt 3 výpôvčdnf 1h(kou jeden měsíc Lhůta ZOČÍM

prvním dnem náslcdujícího mčgíoc po doručení
výpovědi druhC dle bodu 8) tohDID čknku.
(7) Odběratel [ dcxkvatd jsou v soukdu s pHslušnými
obecnými piú"ními pkdpisy opiůvněni od této smjwvy
¢xj$toů Ĺ!. rrô ozMmcnS adswuµni odbémtdi plmí tm 8)tohatoZlánku.
(B) DoďavMd zQstľá Qdbčm|¢li plxmnosti zpravidla
pT(jsůednlclvím držitele pcMovM licence no poslednf
známou äKĹT¢8U. Pkcmnost se Ĺľovažuje ta dotučcDou
i v případč, žič: si odbérsďcl Mši u nevyzvedne, nebo sc

vďú zpět odcsflmdi jako []¢doručitelná, Poslcdni
7.námuu je údaj q adsese pto usiíánL uvc&ný
pHslušriou smluvM mínou v tělo :sm]ouvč, ve znění měn
oznámmých druhé sumě písemné ncpFodlenč ,po vzniku
takové zmčny.
(B) Uzavrením nové smlouvy o dodávce elekľfiny mezi
úCas1nľky rho 6mlouvy pro ďbérnC mím uvcdcnC
v článku t, sc tato smlouva považuje za ukoačenou.

ÚČastníci této smlouvy proh]ašují, že si smlouvu přečetli, a Že smlouva byla tmwřena pMle Jejich skutečné svobodné vůle,
Na důkaz tobo vlastnoruČně tuto smlouvu pMlepisují,

r

Dodavatd, Pražská energ a.s.
Na Hroudě 14f/4, 1 aha 10

praž8k geúka, 8, 8.
Obcho ncaldř EdenMaňe Skružná 0b ôddékn/

. Na dě 1492/4 2 '
í2 3 "10· m m'a 'O b 'f'i;y' OV Praze dne V dm Z

. , e. 1
Pozn. Kupní smlouvu podepŕ4 osoby k tomuto Úkonu oprávněné.


