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2012/OHS/0852
SMLOUVA O DODÁVCE ELEKTŘINY ČÍ6ĹO l 00507271

za dne 10.1C.2002

Dodavatel a zákazník (odběratel)

Pražská energetika, a.s.

Na Hroudě 1492/4
100 05 Praha 10

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
swdem v Praze, oddIl B, vložka 2405
lč: 60193913 DIČ: 010-60193913

Bankovní spojBní:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAKA IQ

VrŠovická 6 8 /142 9
101 38 Praha 1C - Vršovi ce

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

uzavírají podle zákona č. 458/2000 Sh a § 262, odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. smlouvu o dodávce elektřiny.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem 8mlouvy Ja dodávka elektřiny z distrlbučnf soustavy dodavatele do odběrného zařMní odběratdo na odběrném místě

telef . ústředna
. Čľdo zákaznického účtuVršow.cká 68/1429

101 00 Praha 10 - Vršovice 1057 5434

2. PODMÍNKY DODÁVKY Pro dodávku dektřlny platí ustanovení této smlouvy a obacně závazné právní pMpisy.

3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Dodávka doktřiny bude uskutečňována z dlstribučnl soustavy o napětí 3*230/400 v
Rezervovaný přikon je mádřén jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jigtiče (před elektrôměrem) 3 x 30,0 a

ce|k(jvý příkon spďebičů kW
z toho akumulačnľ spotřebiče pm vytápění a ohřw vody kW

přímotopné spoiřeb|č8 pro vytápění a ohkv vody kW
Saučástl této smlouvy je žádost o uzavibnľ smlouvy a technický doklad, který obsahuje další údaja o odběrném místě,

4. CENA ELEKTŘINY
Cena 'elektřiny je dána platným cenovým rozhodnutím Energetického regutačnlho úřadu (dále jen cenový
předpis) a dle sjednané sazby C02
Hodnoty zákla¢n(ch položek sazby platné v době uzavření léto smlouvy měsičnl plat za příkon 160,00 kc

plat za dodávku vb vysokém tadfu (VIJ 3 , 5 !y'wh
plat za dodávku v nízkém tarifu (NT) KG'K\Nh

C02 - j ednotarifová sazba (pro střední spotřebu)

5. pLATEBNf PODMÍNKY
Adresa pro
·asQáni MĚSTSKÁ ČÁST PRiUtA 10

Zálohové období 123'ů

Způsob platby za odebranou elektřinu včetně záloh

Vršovická 68/1429
101 00 Praha 10 - Vršovice

Platební doklad

Odběratel může provést platbu jakýmkoliv způsobem, avšak akceptovaným dodavatelem.

6. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

cBcl©cNrnsKÄFNY, u kdún pre onmm



7, PODAC6 PODMÍNKY
(l) Dodavatel dodává dcktňnu v rozsahu a za
6jednaných ve smloůvč o dď6vcc ¢lckúiny (dálc též ,,Lalo
smlouva'"), .
(2} jm¢novm prQudcm hlavnlho JŽsličé (před
elektroměrem) a technické pmjmeuy múicIho zafízen5
nesmí být 2mčpeny bez dcxlavmele.
(3) Ooběmel "c po"jnen dodavateli a cmobám povčkmým
a zmocnčným ddje en Dsobám povUcným) dodavatelemumožnit pŇlup L mlřicimu q neměřeným částem

elektrického zaHzenl za ůčclcm provedení
kontrcůy, odečtu, údrŽby, pmviddněho ovChMní správnosti
má'mí· "ý"čY/či odebránf měřicího zMked.
(4) Dodwwc ;é oprávněn omeä nebo přcmšit dodávku
clcktřiny v oněm stánoveaýcb či v lélo smlouvě '
sj"dmných pHpadcch, :ejmcna pokud odbäatel neplní své
splatnE závazky vOČi dja8va|c!i (řádné d Yčwné znphccnS
v;úČtovanC spoUfťb c|ckLřint či jiných pInénf smlwnčsjednaných - úloĹvé pkt y, mluvní pokuty, úrok

z rod!ca]. náhrad Bkody apod.}, a to ve kčerémkaČ.o&mém mfstě cxjbÍmtek.
(S) Dodané mnohtvš dekďiny pto účely téro smlouvy
považuje u sjednanc maožsQvf.
(6) časový průběh dodávky je omezen ajednamu hodnolou
Kz¢Ňovmého ptikonu dle Wo smlowy, Daje může bý(
omezen z důvodů slanovených právními předpisy,
úkcmcm č. 4S&ň1XX) Sb±důle jcn Gnergc[ick ' zákon) a (oUlOsmlouvou, a to včetně ?yjmlnek sTwovcnýcŠ pro sjcdnanou
wzbu za d^vklj clcktŕiny. .
(7) způa pŕfstupu k mčhcfmu aHzcnf vyplývá l jeho
umfstčnf.
6. 8MLOU¥A O DODÁVCE BLEKYŘINY
(I) Smlouva o dodAvcc clckth':7, 6c uzavírá pRemnč na
zákkdc odbEratdem předložené j3stj o uzavkmi smlowy
(na tiskopisc dcidwatele). a lo samomtně pro kúdc odbémc
mkto. Pro Iuůdt odběrné mSs?o múZe býľ &oučcísnč sjednána
sm!ouva o d(mvce eltkt5ny,puze s jednšm ôdběratclem.
(Z) Odbčrotd spoIu,-« o uzavřeni smtôuvy
o dodávce c1ektřiny ptedloŽ5 dMavatc1i dcikkdy potvrzujjcj
právn¶ subjcktiviw odbčmidc 1DtOŽAOSC odběrmele nebo
jcho zástupce a da)ší doklUy mnovené příslušnými
rvnimj rdpi$y.
3} New o dodävcc dckůiny st uzov(nĹ

a) pčj RovCho Odběrného místu,
b) ph změně DdběTalde,
e) při tměnč sazby:
d) pH rekonsWukci Mbémé% elcktncUho Zúí2¢ôĹ

(změna napčtS, změna zp&obu ochrany přeci
nebezpečným dotyknvým mpčtfm, přcmhtčM
měňcino zaFĹzen[ apod.)?

c) f!ři zmčnč jmenavné proudcM bodnoty hlwvniho
jisúče (pM elek[romgrtm),

f) při změně in$ľa]ovanChQ příkonu spoikbičô
3louZ|cfch Em vytápéM a PHpruvu tcplť užitkové

g) ;?Šstaíaci Mhradnlho n'b¶incho zdmje clcktřiny

do odHrného clcktňckCbo U,fzen{,
h) pH zmčně tmatnSch útkijĎ o odbétmcH uvudcných ve

smbwč. pokud není dohdmno jinak.
D.'ZAHÁJENĹ A UKONČENÍ QbBĚRU ELEKTŘINY
(l) Dodwatel započne s dodávkou elektřiny nejpozdejí do
péti pmcovnkh anťi ode dne převzetí vš¢ch potkbjch
dokindů k uzavření smlouvy o'doďávoe ckkthny, po uď
odbémd spMil všcchny podmínky k) zdhájenl dodávkydckthny podje pHsjukných pTávníck pFedpish a uzwld
pfxmnou smlouvu o dodávce elektřiny.
(2) UkončeM odběru oín&nE Qdbč=| pfscmoě dodovmcli
paináct díjů pkdem umoZnŠ mu provcdenĹ koncčnCho
odečcu. odebdnl méNůio zaKzcnl, popřípadě provedcnj
dalúch opaikůi sUuvis¢jjcích s ukmčenľm odběru.
(3) při zrušcnÍ odbémCho mim a ukončení 6mlouvy
q dodávce elekdin Ddběrale1 ke dol Ukončenf odběruumožní pmv«knf ĽmcčnEho OdQtu, odebnánf měřicfbo
mHzen[ q zAiisl$ odpojení $Ýeho oďbémého elektrického
uďfzcnf od d|8tribučnj soustavy d(jdavalť]e dle podmh)¢k
$tonoven{¢h dodwmdem.
(4) Zm na Mbťracek bez přcrukní dodtSvky elektřiny je
možnO, pokud původní odbérmd ukončí smlouw
o dodávce :}e!thc]y a současně nový odbčratcl ,:P|nj
podmínky ,Ětti smlowy nové, Před zaMjj Mm
odbčm el n odbčmtclé umoúí dodavacdi p
k měřicfmu zahzen$ = účdcm píovedenl Jeho kontroly
o odečtu.
(S) Pokud ncsplni qPOdmfnky pto ukončen!

o dodávct cľckthny, uhmdi clckihnu cdebmnou nu
tbčmcm rň(slt u do doby ukmčcnt dodávky v scmladu
jMmfnkami této mlouvy.

(D) Pok uď odbčrnte) trvale Dpuslil odbErné mkto
q nepožádal o ukončcrú smlouvy (napt. Odbčmtd se již na
odběrném mjs1č B¢zdrZŤ a j: zdc chuvěň nový žadatel
o dodávku elektřiny), pa se Loů) smlôuva ruší odebráním
měřicího tafízcnl ntbo uzavř¢nĹín nové smlowy pro tmo
cdbčmé mím.

10. MĚŘENÍ '
(l) Způsob mčľctjf odběru ¢l¢kth'sly. umjsičnl a druh
m Uicího zuřfzcnf, vC, mčřicfch u r'čf
dodwvateL Dodavatel může méřicl zoHzcM osazené
u odběmtdc vyměniti bez soutúasu a přftomnosti cdběratdc,
a Iq r pře&hozím oznámeni. výmčm mčFicího zátfb¢ňi
nebo jeho odebňM je pTymen(j nebo osobami
dodavatclem mčkným].
(2) Odbčmld F po"inep rtn švů' náklad upmvit odběrné
mím pro Ĺnswäcl mělicSho aďzení v souladu s Tech.
nickýmí podmlnkmi připojcni dcxkvatdc a pHslušným
ceno¶m pkdpiscm,
(3) ocmčkoých částcch odběmCho cleklrickCho
zMizcnl oesmt být prováděny žádné úsahy bez pl'edchozího
souhbsu dcxhvatdc,
(4) Dodavatel Lájisll jďnotlivé části mčřicfhD ulizcni
d odběrného ekkmckého zMizeoL kttrC souvisl
s mčmlm:t7gi neqprávnľné maoipukci, Odběmtel rčujc
ô mčřicf mnf uik. aby mdošlo k jeho poškozem nebo
odcizení a sleduje jeho řádný chod a mv, je
puvincn zjišlčné závady na mčřicfm ZoHZtM. včemť porušeni
zQjišcčni proti neoprúvnéné mnipukci (plomby). :cprod]enč
oznámit jUýkoliv Usub do mččidbo 7 hzíeni bez
souhlasu dMamlele se zakazuje.
(S) Má-li odběmel po'hjbnosti q údůjô měření,
n¢bo íjisu4i úvtídu na měřicím zařkcóí, má právo nechat je
přezkoukt. Dodavmcl jo p'incn na zákkdě /pfsemnC Udčmi
odběmclc do patnScCi dnu od jejího doru&n vymčnit mči'icí
zoHzení nebo zaji$ľjt ovčfení spMvmsti mEřcM, O výdedku
zkouŠky dodnvatel µse[mč v míum5 ®b&otck.
(6) Je-li fiä měficim úwdo. hnidl oákkdy
spojené s jeh<: výměnou. přezkoušením neba ověí5en$m
spmvnasti měko$ &davaleL Není-li závada zjistěm hrodi
ls'o náklady odbčmtcl.

) Náklady s jeM s "ýměnou e pl'ézkoušenlm mľřicíchKmsfarmátorů Éadi ôdbčmtd,
(B) J¢-]i Mb měřicím znňzenf zjištěna závada. má ukcjzená
smluvnf šImna právo na slanovení náhmdní 6pothby
cIckthny, Vznikn>1i na múiam zah"zcM závada takového
chmktcru, že nelze 8L0ňovic množstvf odebrané e1ektřiny.
určí be Colo mnobiv1 podle výše vc xrovnaldnťm
období a srovnMdném chM[lkt¢Tu odberu. v nčmZ bylo

Mně mťknm Nelze-li 6pod'ebu takto stanoviL určí
se mnoLství cxjebranC c]ekďín? výpočtem, ncbo doduečnť
podle výše spotřeby v Mskdujtcfm období.

11. ODEČTY ELEKTROMĚRŮ
(l) Odečty dehoméR pro účely fiakčumcc a vYhcjdnoc¢ni
odbčru elckůinľ j3oU ptoUdčny v pravidclnYch intenmlech,
zpravidla jedumt za čtyři mědce, nejmCnt vSak jedenkrát
coČQ.'
(2) NcljmDžnf-|| odběrälcl přistup k měřicímu zuřťzenf zo
účeltm prwidclného nebo konuoln[hQ odeČtu oni,jjcj
plmnném vyrozuměnj, vyúčtui? " spotřeba ¢jcwiňY cspoďeb? uůnutCho srovnatclm,o obdobf, Pokud cKjbťTald
acumoLnl pKs1up ani při M5ledujicím odcč1% můhí mu být
po předchozím piscmném upozoméM dodávka ddccřiny
phmušcnz

12. NEQPRÁVNĚNÝ ODBĚR
(l) v pHrě zjištěni ncnprávntného odběru elektřiny
padle § S 'neg ctickébo Ukoná, e odběmtej Aavinenuhradií dodamieŮ 6kulečnč vznijoij Kkodu. cIzeji

skutcčnč vzniklou škodu stanová, dodavatel vypočte náhradu
škody, v soubdu s dmío zákonem a pKš1ušnýmí proUdědmi
ÉŠPĹŤ poškozcM prosúcdků proti ncoprávočnC mání-

puhíci je dodamd oprúvnčn odbérore)i vyúčmac Mhrdu
='={='=Ĺj tohôto č]áĎku SC

zv{Š1 o náklady spojené se zdokumentováMm,
vy loclnoc¢nlm a odWaněnlm oeoprávočného odběru
ciektňny nebo necprůvnčné manipukce.
1Z ÚČTOVÁNÍ A ZPŮSOB ÚHRADY
(l) e1ekčřioy bude vyůč[ouväna hkturami
(Wovými dokkdy) v souhdu se sj¢dnanou sazbou dle
EMného cenového předpisu.
ptĺ změně ccnovCb pkdpisu se bcz zrněny mlouvy míní
cctja á dodwatel je opnávnčn vyúčtovat doähvku die aovĺ
ceny a způsobem uveaen m v ccno'Un µdpisu. Dodav4te)rozdčH, dojdc·1i kc zmtč ceny v průběhu (hktumčního

období. spoďebu dekúiny (vCetnč mčdčního pĺaiu za
pFikon) v pcimťru doby plumsů pDvodnf a nové cc®;
Odbénw1 môže dodameli ozMmič mv elektromčru ke dni
'"C"y "'Č
(Z) Na pkdpok1Uamu spôtkbu vc ,sjcdmUm zdlohovCm
obdobf má dodavatel pMvo na zálohu. výše úlohy sc mnovf
v návazňQ$¢j na $pQtf¢tm ¢|¢ktliny v plied-
cházejicím Brovnatelném fůktumčmm období s ptjh]édmldm
zejm&a k cenovCmu vývoji. u nwých odbčratclů ač výše
za ohy za př¢drk)ádmou spotkbu stnnovÍ do doby, Ľ"níh"
vyůč¢wúnf ohkdcm m µovoeovmé SPC}ĹjubiČe a
jmnovitou prUUdovou hcxjuotu hlavního jMiče před

c|cktjm[MTum a pÍunou emu ekktřiny, Ckjběmd tmde s výší
úkby pro nás)ukjfc1 období scuámen m fak1ůk.{3) Lkkhjvatd vede ®bčmtc1i zákuznický účel dčAávky

ckktřiny mmoslMnč nsi každé odbčmé mfslo. Na
zákunickém úCtu jBoU platby za dodávku eleklřiny
zUCwvány pmi vyptýv¶icfm z láo 3cD]oUYý
v pořadi p°ai' /'ýlch dnui jlalt!y jsou aičrovhy
na pH$i]us¢ns¢v p úhmdě vIech pohkdhvek. V plulebnfm
styků sc É?oužjýu Ckb Ukaznickcho účĺu jdko vaňabilnf
symbol. Zmatek zákaznidtho Účtu po pruvedeof fák4ůmce
(přeplatek) použi/e clďwvutel k úhradě zMoh ilo dodSvku
¢|ckjřiuy v ná$jeduj(cím obdobf a pHpadoé k úhradě
'pktný'h pahlcd&vck odbčmtclc.
(4) rM p:Uwj mpočlst pHpadný přcpjarck
odběratck na vcškcrých spmných pohlcdávdc
Aľl jiných zák[lznkkŽ¢h účtech (odběrných mlsech) tChoz
odbémwle. Pokud m odběmel jiný akúvnS zákaznický Účet.
dodavaLcI tůstatck vyu'vná pkvod:m na tento ÚČet.
Dodavatel bude odbemcjc o provedených mpočtcch
aŠ~a zŮuacků mezi zákaznickými úČty
{ Platby se zásadnč u$kubečňUjí v tuzemíkC mčnC (CZK).
BEzholovostní platby se Usku[ečňujf z účtů vedených
: pcnéZnich ÚslWvů působkích území České rcpubhky.

ermfoy splatnom stanôvf doda'meL pokud nenl
dotwdnuto jinak a jsou uvedmy na íäkluk neH. na jiném
placbním pFcdpjsa. Povinnost odběmkk zaplatit
okamžikem phpsánf pHslušné čá$[ky ve prospéc bQnk(jy-
niho ÚČtu docmvatclc uwdcrCho na F$|uSnC fútuře označené
spdvným symbolem (čiskm ukAjmickeho Účnj).
(6) Vznikncm.ľi chyby nebo omyly při y ůč(cjván[ c!ck1řinynesprávným odečtem, pgužitlm n¢$privnCho násobitelc
hoánoi e]ckLromeru, použitím nespdvM 6azby, počctní
chybou & ., mají odb&atc1 a dodavabcl pnávo na v ruvnánines mvnťyyůč[ovmých částek. V cŠybného
vyůťtDvánľ dodávky dektřin? uplmní odaěratel pSscmnč
rck1amůci bez zbytečného cAkiadu.
(l) Dodavaid reklama¢i přezkoumd q výsledek fscmnéoznámi odběrateli do patnácii kalendářních dnů ode Le, kdy
rcldamuci obdrže!. Jc-li m UtkkdC rčkta|n[lcjc
oprovU faktura. povazuje se soUčasnč ca informaci
o výdedku rctkmuce.
(B) S důcdem ntj zvláštní povahu dodávk¥ clcktfiny, kdy
odbčratel môže odebfmt elektřinu nc»vide na vůji
dodavMck. Ťbě[atcl na žádost dodnvatck přimčřcným
způsobem u,isú ůhmdu budcucčch pohledávek formou
ruČ¢nS, jistoty, úmvního pďva apod. V případě opak>
mitého pmdlenl s ůhradnu ťnleb za dekcřinu jc za"tšLěn1
úbrdZ budoucích pohledáve Mmíakou ddš[ Cbdtlvl,, l.
(9) mS pvo ů&omt odbčřmdi nákk y žIl
úkony ¶c'jěňc S dmvkou elekdinZ, kčeré byly vyvolány
odbčmtaem, nebo vznikly z jeho zavinčni.
(IQ) V rpodč p«xflcnf s úhradou penčžitC částky má
opďvněa smluvru suma právo na Urik ľ pmdlenj ve výši
mnownC obecnými pMvními pfedpiyy-
(ii) PMlcní odbč:atek g plněním jeho Epk[ných závazkó
dC považuje za podsWnC pomknf této smku vy.

14 SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ U8TAMDVENĹ
(l) Smlcuva o dodávce elekiřiny je pjmnů po

powrzcnl. Smlouva je úČinná riajo
prov¢d¢nim odečru měřicfho zciHzcn[, pokud není ve
smlouvě uvedeno jinak.
(2) Odbčmtcl pr'ohlašuje, že vtškcc'é jim údaje
uvedcné vc smlouvě jsou sprůvné pcwdivt
(3) S osobMmi údaji je nakládáno y soukdu se zákonem
Č. jCň/2000 Sh
(4) OdbČmid jc povinen oznAmit dodwaieli do patnácti
dnů 9Kpmne změny Ůdaiů ob3ažcnych v tCuj mlouvě.
Pbku,j tak neučiní, považuje Bé odber tlcktřiny u] odběr
y s uujvt%ou smk)UYoU dodwmcl má právo od
smlouvy cd5toupil.
(S) Pokud nedujdc k »hájenf dodávky podle podm[n¢k (Eto
smlouvy z důvodů nečinnosti nebo zmařcM ze štmny
Ddbčmle]c do třketi dnO od j¢jího uuvfmí sm1ouva zaniká,
(6) Smlouvu o dodávce clcktřiny líc jcdnostmnné pkcmnč
vyrvéut S výpovčdM )hôtou jeden médc, Lhôia zaChů

čTnim dnem náskdujlclho májce pci doručcd
i druhé stmrt dle bodu 8) tehmo článku

J) Odběratel i dodavatcl jBoU y s ptfslušnýrni
obecnými pTávnfmi předpisy oprávněni od tCto smlauvy
odsIoUpĹI. pto omámení odstoup¢n[ odb&ardi pkuf bod B)
čohoto článku.
(B) Dodavacel zasílá Ddbéračc|i pfsemncsti zpravidla
prostiednictvfm dcZiCcle poltovni Hc¢m¢ Dá
známou adre6u. Písemuost sc uvažuje za doručenoui v řfpadé, že si ďbčratd zásiiĽj nebo sc
UsĺĽ vríítf zpět odc$lhltc|j jako ncdmi&clná.
známou adresou je Uqj ej adrese pm msflánf, uvedený
pŕislušnow smluvM strmmj v cétj smlouvč, vc znénf změn
oznámených druhé nranč pbemne neprodkhe po vzniku
LŮdŮ změjly:
(9) Uznvřcmm nově smlouvy o dcx!6vcc ckklfiny mm
ÚčÁ$Ľníky iáo smlouvy pro odbčmé místo uvcdcnC
v Článku l. sc cato smlouv'a považuje za ukončcmu.

Účagtnki této smbuvy prob]ašujf, že si smlouvu přečetli, a že smlouva byla uzavřena podle jejlch skutečné a svobodné vůlm
Na důkaz toho vlastnoručně tuto smlouvu podepislůí.

. .
Dôdavatd, Pražská ener a, a.s,
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PQzň. Kupn( smlom podeplšf osoby k tom.uto úkonu oprávněné.
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