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SMLOUVA O DODÁVCE ELEKTŘINY čÍslo l 00507268

ze dne 10.10.2002

Dodavatd a zákazník (odběratel)

Pražská energetika, a.s.

Na Hroudě 1492/4
100 05 praha 10

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

Vršovická 68/1429
101 38 Praha 10 - Vršovice

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405
lČ: 60193913 DIČ: 010-60193913

Bankovní spojení:

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

uzavfrajl podle zákona č. 458/2000 Sb. a § 262, odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. smlouvu o dodávce deldřiny.
1. PŘEDMĚT SM'ZUVY
Předmětem smlouvy jo ávka dektňny z distribuční soů3Wvý dodavatde do odběrného zaří%nľ oclběratde na odběrném místě

sklad - archiv
Vršovická 68/1429
101 00 Praha 10 - Vršovice

Č(slo zákaznidcého účtu

1057 5440

2. PODMÍNKY DODÁVKY Pro dodávku eľektHny platí ustanovení této smlouvy a Qtjécňě závazné právní pkdpKy.

3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Dodávka ekktfiny búda uskutsčňoviána z distribučn( soustavy o napětí 3*230/400 v
Rezervovaný přlkan ja vyjádkn Jmenovitou proudovou hodnotou hlavního ji$tič8 (před elektroměram) 1 x 15.0 '

celkový příkon Bpotřeb|čů kw
z toho akumU|ační spotřebiče pro vytápění a ohřev vody kW

přímotopné spotřebiče pro vytápění a ohkv vody kW
Součástí této smbuvy je žádost o uzavření smlouvy a technický doldad, který obsahuje další údaje o odběrném místě.

4. CENA ELEKTŘINY
Cena ékktřjny je dána platným cenwým rozhodnutím Energetického regulačMho úřadu (dále jen c8ňový

' předpis) a dle sjednaná sazby C02
Hodnoty základních položek sazby platné v době uzavřenl této smlouvy měsíčnl plat za přkon 50, 00 "

plat za dodávku vb vysokém tarifu (VT) 3 , 5 ¥"'
piat za dodávku v nízkém tarifu (NT) _ _ tSČ/kWh

C02- jednotarifová sazba (pro střední spotřebu)

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Adresa pm

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

Zálohové období 12ďpů

Způsob platby za odebranou dektňnu včetně záloh

vršovická 68/1429
101 00 Praha 10 - Vršovice

Platební doklad

Odběratel můb prwésf platbu jakýmkoliv způsobem, avšak akceptovaným dodavatekm,

6. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

ňSKÁFhY, b. ROUN PRE W.á2



7. DODACS PODMÍNKY
(l) Dodavmel dWvá elektfinu v rozsahu a za podmínek
sjednaných vc sMouvč o dodávce elektřiny {dáje tu ,jato
3mloLjvQ"),
(2) Jmcncmiíá proudová hodnoúi hlavrúho jističc (píď
elektromčrem) a technlckC parůmury mčh"cíhD Mřlzenf
nesmí býľ zmEnčny bcí souhlasu dcdavudé.
(3) oúbčmcl 'c povjnwn dodomeji a osobám pováeným
a zmocněným ,-ájc jen osobám pověřeným) dď4va|e]¢m
umoZoit přístup k měřiclmu zaŕízen( q neměkným částem
odbčrného elekwického zajizení za úČelem provedení
kontroly, Mečtu, údržby, pravidelného ovčtování xprávnoštt
mčŤcDĹ. vý"g'ř/či odcbMnf múicfho zWz:nĹ
(4) Doduvute , ;é npMvuěn omczit nebo pkmušit dMávku
ejckřřiň} v z_onem stnnovcných či v této unlouvč '
8kdnanych pffpackch, zŤlCna,pokud odbčmcl neplní své
splatné závazky vůči do avateh (řůně a včasné zaplacení
vyóčtuvanC sp«!eb či jiných plněoj smjuvnésjednaných · záloŠové plat y, sm!uvnj pokuty, úrok
r jprod1enĹ nkhrady škody apod.). o Co vc kttntmkoČ..

odoémém mťsíě odběmtele.
(S) Dcxhnť dekůiny 66 p:o účely téio mlouvy
povaZuje za yjcdnartC mnobwi, .
(6) Casov? prôbčh dodávky je omezen sjednanou bodnocou

pHkcmu dtc této 3mlouvy. Dále může být
omezen důvodů swnovených právnfmi předpisy. ujmCna
zákonem č. 45B/2000 Sbádaje jen Ukem) a touto
sm!ouvou, [j tej včetně é! minck $Ĺancwenýc pm sjednanou
sazbu úl dodávku elektriny. ,
(7) Způsob pflstupu k mčřicíímj zMizení vyplývá · jeho
umktěnL
B. SHLOUVA O DODÁVCW BLEKTŘJNY
(I) Smlouva o dodávce clektřiný 3c uzav[rá pbcmně na
základě odbéraldem pťedbžené bdcmi c) uzavkM smlouvy
(na ůskopišc dodmrate1e.). a to pro každé odbčmé
místo. Pro každé Mběmé mfsto môže bjh současnC sjednána
smlouva o dodávce elckttiny ,yuze 5 jcdnSm oCběratelem.
(2) Odbčmel spolu bC Ĺádom o ljzavřcnĹ smlouvy
o dMhíce elektfiny pkdložl dodavatcli dojdady powrzujfci
prCvnS subjcktivitu odbératelc [j Ujtožtmt odbčratclc nebo
jeho ztmupce (l další doklady pHslušnými
brávnSmi pkdpi8y.

) NOvá smjouva ô dodávce cjUtfiny se UzíwjrĎ:
a) při zKzenf nového odbtméM mfsw.
b) pfi zmčnč odbčratck,
c) pS změně sazby,
d) při rekonswuka dekuického zaHzenf

(změnn mpčtí, zmčna způsobu ochrany pl5ed
='=y,'d°;Ť "p"Sm, přcmf$len[

e) Rři zmčně JmcnovŕtC proudové hďnoľý hlavn(ho
jmiče (před ddcuoměem),

f) pří zmčnč iňsldovaMho příkonu sµtřtbičů
douZkích pro vyúpěM (j pHpmvu teplé užitkové

g) ;Ŕľ;s[ů]aci náhradního nebo jiného zdroje eltktřiny

do odběměho dekuickCho tarĹzcE1Ĺ,
h) ph" zmčnť ostalnich tsdajů o odbčmtcli uvďených vc

smlouvt, pokud heňl dohMnuw Jinak.

g. &AHÁJKNĹ A UKONČBN6 QD8ÉRU ELEKTŘINY
(l) tap"čne 6 dcdávkou elektřiny ucjpozdčji do
peti pracovnfch cinů ode dne převzetí všech Potřebnt¢h
dokladů k uzavření smlouvy o 'doävc: dekthny. po úd
odbčratd splnil všechny 1Kxtm[nky r zahájení dodávky
ekktňny podle pKs1u%ých pdvnic pkdpisij a uzavřel
r1nou smlouvu o dodávce elektřiny.

m) Ukončcnf odběru oznámí adběratd pkemnč doduvWcli
pMináct dnů pkdem d tjmožhí mu provedcnl kmcčnCho
odečtu, odebMnl měficího uřízení. popKpodč pTov¢dení
ddšich opatkmi $oljvi$cj[c[¢h s ukončením odbčru.
(3) Pii zrušenš odbemehD mim a ukončen! smlouvy
d dodávoe elektřinL odbéralcl ke dni ukcmčení odběru
umožní pmvedení nečného odečtu. odebrání měh'dho
mřlzení [j zqisú odpkjjenj svého odběrného ekkuického
zúKzenf od diWibuČnl RoUEWvý dodavjude dle [xximínck
stnnô"en$ch dodavatdcm.
(4) Zmena oclbEratde bez pKMcM dodávky dckrřiny je
motná, pokud půvo<ini odběraiel ukončí sm]ouvu
o doddvce e1ekihny a Koučasrle nový odběracd splní
podmínky ro 9jcdnáni smlouvy nové. Přeci zahá'enlmodbčru eleÉrľiny Ddberůlelé umožní dodavateK pfístup

L mčšicimu mHzcnf za účelem prc'vedcnl jeho kontroly
8 cdcčtu.
(S) Pokud odběratel nesplní podmlaky pro UkDnčcni
unlouvy d dM6vce elekiřiny, uhradí ekkchnu odebrmou na
odběrném mlsů až do doby ukončenI dodávky v mladú
s podminkajnj Uto smlouvy,
(D) Pokud odbéraxd trmlo epuscil odběrné m(st0
a ncpoUdM o ukončenľ smlouvy (oůp7. cdběmtd sc již aa
odběrném mfstč nez&Zujc a Je zde nový Zadácel
o dodávku elektřiny), pm sc mo smlouva ruší odcbránfm
mčŇcíhD zařfzeoí oebo tjzavř¢ním nové smkxtvy pro loto
odběrné m(sto.

1& MĚŘENÍ
(l) způsob mčknl odběru elektřiny, b druh
mČfidhQ zaHzcd, VC. ručřicích ĺtw1 sfôrmátorů íjrčS

Dodavatel múZe mCficf zah"zcnf osazené
u QdbčTatcje vymčnii i bet soahhsu u pHromnoui
a to po pkdchozím oznámcnf. Výmčno mUic£bc> ztíHzenf
nebo jeho odcbrúní jc pmv6dťnu dodavate]cm netxj
dodavarekm pověFenými.
(2) Odběmtd "c pvincn na 6vŮ' nákkd upravit cdbčmé
mim QŕD insia &¢1 měřielho zařízení v souladu g Tech-
nickými pcdmlnkami připk)jeuj dodavutek a pKdušným
c¢novkm pMphcm.
(3) a neměl'eaých čásech odběrného cLekWícktho
taHzcnI ocsmí být provädČny Uché tbahy buz pkdchozjho
soub1ásu dodavatele.
(4) Dodamd zo{islÍ jedno[li¥e čih:či měficfho udízenl

odbčmého c ¢ktrlckehô zMizcnl, které $oúvi$í
S mčknfm.,r neoprávněné manipuKi. Odbčmtel pecuje
o rnčřid z zenl tak, ilby nedošlo k jeho poškoxni mbo
Mcizcti[ ti sItdujc jeho "hod q slav. Odbčutd je
povInen zjičůné Uvedy na méhcfm zařfzenf, včeujě porušení
zajištěni roú n:opdvněné manipuluci (plomby), nep1rod]cnčoznámit Ľuvatch. jUýkoliv zásah CJCb méticího zahztní bez
souhlasu dodavaíek sc zakozuje.
{5) Máji odbčnccj pochybno$ti o spr6vnosú údajů měknf,
nebo zjistf4i závadu na méřicšm taHmji, má prdvo nechat je
pkzkwCcc, Dodavatel je po"inen na úkladě písemné žádosti
odběratele do patnácti dnu od j"jího doručeni vymCU měřicí
z8Hzcnl nebo utjisú[ crvěknf sprdvnosd mékú. O výsledku
zkoušky dodavuc) ptscmnč vyrrjwmS odbčratdc.
(6) Je-1[ ná múicjm zařízeni zjištčnij Uvadá, hmdl nákkdy
špojcné b jeho výmčnou, přezkoukním t1ôq ověkním

mčkni dodavme), Ncní-1i zAvada áišlčna hrudí
Iýl0 náklady cdbémtd.
(7) ,Náklady výmčňcN a pKzkoušcnSm múicích
uansjomlálorů df odbčmtc].
(B) Je-li ňA mtřicjm zašíícní zjišlĚna záwdz má poškozená
smluvní stmna právo na stanovcnl náhradní 8po[ř¢by
c1ckďiny, Vuiiknc·li na měřicím zahzcnľ závada takového
charakteru, be nelze stanoviC mnobtvl odarmic dekúiny,
ijfCS se toto množsIvÍ podle výše spotřebý ve smvnalejMm
Qbdobí á uovmtclném chmútcru odberu, v němž byla
spôtkba hSdnč Ncjwdi spotŕebu lajdej $$anoyjj, určí
se množsM odcbmié ekktřiný výpcčtcm, oebo dcxlatečně
pcxjjc výš¢ Kpotl\eby v následujiclm obdobf.
¶1. ODEČTY ELEKTROMĚRŮ
{l) Odečty sl"kr"ě? p'o úČely fajc¢yA¢¢ a výhodnooeml
odbém ekkú'nt, '°u p ovůděny.v pTov|deh)ých inKwakch,
zpmvidh jeden á( za čryTi mčsic:, nejméně však jedenkrú1
mčné:
(2) Neumďd-li pfktup k měřicímu tařizenÍ za
Učdcm pmvidclnCho nebo konmlníhc o&čtu ani o
písemném vyrozumént, vyáčtuje Se spotřeba dekOňY k
spotř'by minulého srovmtelnCho období. Fbkud oa raid
neumoZni pHstup ani při nás!edujfcM odcčiu, múZe mu býi
po pNdchozím píscmnťm upozoméní dodávka elektřiny
přentšcna.
1L NEOPRÁVNĚNÝ ODBĚR
(l) v prš adč zjiš[en$ necprůvoěného odbtru elcktřinypodle § sľ zákona, jc odbčrasd kovine[l
uhradit dodavmui ŮAlcčnč vznik du škodu. eke-ii
skute6né vzniklou škodu stanovit, dodavatel vypčte náhradu
škody v souladu s tímto zákoncm a pHdušnými pmv5děcimi
pfcdpky.
(2) Za po±ozen( pTo$třeďků pToci ncoprá'vněn6 mani-
pulaci j: doďwktď oprávněn odběrateli vyúčtovat náhradu

toholočIánku 6c
zvýBĹ o Mklady spojcné sc zjišténlm, zdokumentováním,
ýhodnocen(m a odswnčMm odběru
enktřiny nebo ncoprävnčné mmipulme.
13, ÚČTOVÁNÍ A ZPÚ8OB ÚHRADY
(l) Dodávka cIekcřiny bude vyúČtovávána Iaklwumi
(dmkyvými doklady) y soukdu sc Bjcdn&nou 8azbou dle
E!uu]Cho ccncwého pkdphu.
"A itmčnč cenového pľcdpisu 9é bez změny smbuvý mčnš
ceno a dodava[c] je oyávnčn vyóčmvm dodávku die nové
ccny [j způsobem uveaeným " ccôcMm kdpisu. Dodavatelroujčlí, dojde-li ke změně ceny v p&běhu fMuračnfho
období, dcktřiny (vcctnč měsičMho platu za
<ikon) v porUru doby ,pIotnosú pOvodni a úOVC ccňý;
(J ;lběra[:) můŽe dodavateli ozj1ámi| btáv cIekWmhu K¢ dm

'"'F(2) a pkdpokládanou vc sjednmém UlohoWm
období oná dodavalc] prúvo na Ukhu. ýše Mjohy SC StAňCbVÍ
v na skutečnw elckďiny y před-
cházcjlcim smvnatelnCm ŕakturacnhn období 8 pfihkdnuúm

k cenovému vývoji. u nových cxfběmlelů 6é výše
—ohy '" pkd?klumou odtbu sIimovf do doby,rnih°
vyúčtováni do,,odous ohledem na provozované spoljxbáčc a
jm¢rjovj(ou proudovou hodnôw hlavntho jističe pléd

dckhumčnm a plaWou cenu ekktRny. bude s
kdqsanC zálohy pro následujkí období sczRájnen na13) Ukxlavatd vede ocIbčmcli zákaznický úCcC dodávky

elektřiny na každé odbčroé místo. Na
aákatnickCm' ůČru j6oú platby za dodávku elckůiny
zúčtovány proti RS)hleuvkám vypIYa]ícšm z tělo smlouvy
y =adí podle /ejich datu spla1msti, lalby jsou Lůčtováj1y
na pHs1ušensrv po úhmdt všech Poh1edáve . V pkítebn(m
sfýKU sc pcuživů čklo zákumickěho ÚČtu joko variUilni
symbol. Zůsmek úkmúckCho Účtu po promden( faktumcé
(řPlaXk) pouZi'e dodavacl k ůhmdť úloh na dodávkw
e,cktri% v následujčclm cbdobl a pšlpadně k Uhradě

pohledávck odbčmwk.
) ljodavatcl má právo započls1 přjpadný přcp)atek

odbérmele no uhrucM vcškcrých 6pjluný¢h pohlcdávU
na jiných zákmňckých ůčCech (odbčmých místech) téhož
cxľbčmtcle. POkud má odbčmtél jiný aktivní ukaznický účet.
dodavatel zůs[a(ck vyrovn6 pí'evďem na lento Účet,

bude odbemle1¢ o , provedených zápočlech
nr(xkch zůsmků mezi zdkazmckými dčiy informovm.
( ' Pkíby se zásadně uskutcčňujf v tuzemské měaě (CZK).
BezholovostM pjafby sc uskutcčňují l (iáů vedených
u p:nčtMch ůstnvů působícjch na ůzcmf České repubhky.
Termíny ploteb 6lwjovf dodavatel. pokud ned
dohcxjou(o jinak a jxKl uvedeny na fUtuřc nebo na jiném
pkiebnfm pkQpisu, Povinnost odběmwlc zaplmit 'e sptnénäokamžibm přlpún[ přídušné u"k7 " P!7Á bankov-
Mhc Účtu dcmmclc uvcdenéhô ňu ¥Ůtuk nimnčenC

variUilnlm symbolan (čdem MkaznickCho ÚČCD),
(6) Vznik-li cbyby rtcbo omyly PH vŕčtovanj ckklřiay
nesprá"ným odečtem, pouZiúm n¢spT,NnCho násobice!e
hoanot cI¢ktromčru, použi¢šm ncsprávnC poč:Lní
chybou a od., majl odběmtel tj dodavotd ptävo no vYřovnáMnesprávnÍ vyúčtovaných Částek. V pHpadč cnybnCho

====L,",!'"'"' """"' p'"mn'
(7) Dcdavalel reklamaci přczknumů a výslcdek "scmntoznámt odběmtdi do pimácti kaknddhitch dnů odo Ec, kdy

mklumaci obdrŽel. J¢·Ĺ1 nu základě mklammc vyscavcna
čjpmvná faktura, považuje se současnč za informaci
o výskdku reklamace,
(B) S ohledem na zvláštní povahu d®6vky clckcřiny, kdy
odbčmřej môže ůdtbjrw dek[HDu nemyjsje na vůjj
dodavulele, odbératd [lá žádost dodavutde přiměřeným
způsobcm zQjisú úhradu budoucích pohkdňvck formou
ručení, jistoty, záswvMho prdva apod, V pHpadě qpako-
vaného prodknl s ůhmdou ťmcb za ekkůinu jc zaj:hčnS

=="=,"ú="=!%ú
úkony 8 doaňvkcm clektHny, k1e± byly vyvôlhy
odběraíekm, nebo vznikly z jeho uívlnhf.
(tO) V řipudé s úhradou rnujle Usůcy uúoprávnčjsmluvnf strmá právo na ÚŕôK z prodlcnl ve výši

·tanovmé obecnými pdvmmi Pdf¢dpi8y.
(ji) prodlcM odbčmtc1e plněnlm jtho spktných zAvazků
se považuje ztj pods(a(nC µjrljšenl tCio smlouvy,

1& BPOLEČMÁ A ZÁVĚREČNÁ
(l) Smlouvo o dodávce clektťiny je platnácbouwannCm potvrzcď. Smlouva je Účimá osäzcn[m, nc©
provedenhn odcčw mťfic(ho uůšzenj, pokud ncní ve
sm]ouvč u vedeno jinak.
(2) Odběrínel prohlošuje, že veškeré jím sky nutě údaje
uvedené ve smlouvě jsou a pmvdiĚ l "
(3) S oscibnlmi údaji je ôak1&jáno v sodadu se zäkcncm
č. lOl/2000 Sb.
(4) Odbčruid jc uzn&nú do&vatcli do potnácú
dnů pHpadnC změny ÚdiyY d»ažcných v tCčO mkmvč.
Pokud tak ncučinS, sc odběr dektřiny za odběr
v rozpQcU 5 uuvkmou smlouvou a cbdavmd rná právo od
mlouvy odstcupif.
(s) pokud nedojde k zahájeni dodávky podle podmínek léto
smlouvy t důvodů ntčinnos1i oebo zmaření le strany
odběmtelc do třkeci dnů od Jejfho uzevňmf smlouva zaniká.
(6) Suůowu (j dodávce clckůiny lze jednoslranRč pf8emně
vyrčdE| S výpovčdnl lhůtou jedca mč5j¢. Lhůta začíná
b&ct p:vntm dnem ná8lcduj[cfh(j měsíce po doručen(
Ýpovčdi druhé 6U1lňČ dlc bodu B) tohoto Článku.
( ) Odbčmteľ i dadavtnd jsou v 8 příslušnými
obecnými rávnlmi pkdpisy opMvnEni od této smlouvycdstoupit. Éro oznámcnf odstoupcnf odbčmtcli plutí bod 8)
iohmo článku.
(B) Dodavtítd =ijá odbérmeli pNcmnosli zpravidla
prostkdnictv1m drZitclc poMvnf licence no poskdní

iidresu, Písemno« sc ovaZuje zai v Hpndě, že gj MbEmte) zásiRu mvyzvcdne. nebo se
zási&a vrátí tpčt jako nedo[učie|ná. P(jgl¢dnf

mámou adrcsou Je Udůj q adrese pro zasfláni, uvedený
příduhou smluvní stranou v ÚLd smIouvč, vc znění zjnču
oznámených druhé 8UtlňČ pfsemoč ocpmdlcnč po vzniku
tnkové zmčny.
(9) Umvřenfm nové smlouvy o dodávce dckdiny mezi
ůčastnSky této smíouvy pro odběrné mlsto uvedené
v CWiku J. se tato smlouva považuje za

ÚČastníc! této smlouvy pmhjašluí, že si smlouw přečetli, a že smlouva býk uzavřena podle jejich skutečné a svobcdné vůle.
Na důkaz toho v[astnoručÄe tulo smlouvu podepisují.
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Dodavatel: Pražská en tika, a.s.
Na H,oudě 1492 0 05 p,,,,

p,azdá rgetíka, á.8.
Obchodn ncdář Eden

Maňe 3kruhiA Obch odděleni t'
'"" Na H ě 1492/4 2 . :7Y. á

' ·" d
' . " "L ,.v P'a'e dnem=£%5 raha 10 v d"' " 'U'"t

Fbzri. Kupní smšouvu podap[šj osoby k tomuto úkonu oprávněné. 7
.

.


