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,,E SMLOUVA O DODÁVCE ELEKTŘINY ČÍ8ĹO 00507270

ze dne 10.10.2002

Dodavatol a zákazník (odběratel)

Pľaž8ká energetika, ä.8.

Na Hroudě 1492/4
100 05 Praha 10

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

Vršovická 68/1429
101 38 Praha IQ - Vršovice

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddi1 B, vložka 2405
lČ: 60193913 DIČ: 010-60193913

Bankovní spojení:

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

uzavíraj/ podla zákona č. 458/2000 Sb. a § 262, odst, 1 zákona č. 513/1991 Sb. smlouvu o dodávce ddctřiny,

1. PŘEDMĚT SMLOUVY
Přďmětem smlouvy je dodávka doktřiny z dlstribuční soustavy dodavatek do odběrného odběratele na odběrném mľdě

režie- osvětlení
Vršovická 68/1429 Čldo zákaznického účtu
101 00 Praha 10 - VrŠovice 1057 5435

2. PODMÍNKY DODÁVKY pro dodávku dektřiny platí ustanovení této smlouvy a obecně závazné právnf pkdplsy.

3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Dodávka dMHny bude uskutečňována z dishibučnl soustavy o napětí 3*230/400 v
Rezervovaný příkon je vyjádřen Jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jistib (před ekktroměmm) 3 x 40.0 a

ceikjvý příkon spotřebičů kW
z toho akumulačnf spotkbiče pro vytápěni a ohřev vody kW

pfímotopné spotřebiče pro vytápění a ohřev vody kW
Součástí této smlouvy je žádost o uzavření smlouvy a technický doklad, ktarý obsahuje další údaje q odběrném mfstě.

4. CENA ELEKTŘINY
Cena elektřiny je dána platným cenovým ro±odnutím Energetického regulačn(ho úřadu (dále jen cenový

' předpis) a dle sjednané sazby C02
Hodnoty základních položek sazby platné v době Uz&vřéní této smlouvy měslčnl plat za příkon 200,00 'č

plat za dodávi<u ve vysokém tarifu (VT) 3 , 5Z~'
ptát za dodávku v n(zkém tarifu (NI) KčKWh

c02- jednotarifová sazba (pro střední spotřebu)

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Adresa pro
zasňánl MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

Zálohové období 12dM

Způsob platby za odebranou dektřinu včetně záloh

Vršovická 68/1429
101 00 Praha 10 - Vršovice

Platební doklad

Odběratel může provést platbu jakýmkoliv způsobem, avšak akceptovaným dcdavatelem.

6. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

08cKmf pfié m /ut.0c



7. DODACÍ PODMÍNKY
(l) Dndavatd dodává dckúinu v rozsahu a za µxjmínek
Bcdmných ve gm|oljvč o dodávce ckkttiny (dále též ,,tato

(2) jmcnovitA ptoudcwá hodnota hlcvmho jističc (před
ckktromCrcm) b rcchnické parametry mľřidho zaKzcnľ
nesmí bý1 zmťttčny bez souhlwu dodBYaldc.
(31 Oabčruel jie pn"inm &dovMdi a oaoMm po'věkným
a zmocněným [dájc jen osobám pověřeným) ckxkvotdcm
umožoil pLsíup k měřicímu zMŠzení t! neměřeným částun
odbčrnCho e1ektrického zažÍzeaÍ zej účelem proveckní
kontroly, odcčtu, údržby, pmvid¢lneho oYČřovSni spr6vnosti
mčřenl. výměn či odebrůni měřiclho 2aff2tnĹ
(4) Dodavaj je opr6vUn omezit ncbo přerušit dodávku
elektřin v zéAoncm stanovených či v této xmkmvČgcdnaných pokud odběme) neplní své

Uvwky vůči duvatcli (řádné a včasné zaphccnl
clcklřin či jiných pInční m)uvnCsjednoných - úkĽvé pjy, smluvnl pokuty, úroky

z rodknl, náhrad škody apod.). a tej ve kteremkoli -cx1ÉČmém mkiě odb{ra[c]¢.
(S) Dc>dmé mncQsivl dektřioy 6c pro účely Léto Gmlouvy
pcrvažujc zr 8jednané množ5tvj,
(6) CasoY průběh dodávky Jb omezan sjedmnou hodnotou
rez¢TvovMtho pťikmu dle této smlouvy. Dále můžc bý1
omezeo z důvMů sLaňovených pt6vn4mi .předpisy. zejména
zákonem č. 458/2000 Sb. {dále jen úkon) íl 1ounj
smlouvou, a to v&tně podmínek swňov¢ňýc pm $j¢dnanou
sazbu u dodhíku ekkůiny, , ,
(7) ZpŮsob přístupu L méhcímu zM'kcnl vyplývá z jcho
umís1enf.

SMLOUVA O DODÁVCE ELEKTŘINY
(l) Smlouva o dodávce ¢lekcři.4 se UZQYÍíá písemoě nu
Mkladč cxľbčratekm mdosli q utavhml smlouvy
(na úskopisc dodavacele), q to samostamč pm kozdc odběrné
místo. Pro kaŽdé cxSběmé místo může být 6oůčasač sjednána
smlouva o dodávce e|ekLfiny poulc s jedním odběralclem,
(2) OdbErwel spolu se dídostl o uzwření smloavy
o dodávce ckktřiny pfedloŽí dodavateli doklady pocvrzujkĹ
průvni subjektivitu cxjbčrattk íl tocožnost odbEralde neba
jeho (l ddšj doklady scanovenó pfíslu§nými
právnfmi kqpisy.(3) NcÁ smjouva ó dodávce ckkth'ny se uzavírá:

a) při zř(zcn( nového odbémCho ujíxa,
b) při změně odbčmtclc,
c) při změně sazby,
d) při rdcoostrukci odbčmého cľektrickCho zoHzcml

(změna napětí, změna způsobu ochrany před
net'eqpečným do[ykov9m napčdm. přemšstěni
mětiano zafízcnl ¶'oď·)t

e) Rti měně jmenovdé pToudové hMnoty hlavního
Mče (plŕd ckkuomérem),

n při změně imta1ovaného pťikonu
sbužfckh pit) vyú!pčM a přípravu teplé uZitkovC

g) náhradního nebo jiného zdroje ckkůiny
do odbémého ejehňckäo zaHzcnL

h) pii změně ostmnfch údajů d odbCra1eli uvedených vc
smjouvě. pokud ňEňÍ d(jhodnu[o jinak.

a ZAHÁJENÍ A UXQNČENĹ ODBĚRU ELEKTŘINY
(I) Ikxiavuc! započne s dodávkou clektřiny oejpozdčji do
perl pmcovnSch onú ode dríc převzcli vše¢h , )utbntch
dokhidů k uzavření smlouvy o dojávce eltkthny, pc úd
odbémel splnil všechny .podmSnky T dodávky
elektřiny podle pHsluŠnych ptúvníc,, přcdpislj [l uzavřcl
pÍscmnou smlouvu o dcddvce ekkůiny,
(2) Ukon&ui odběru oznámí cdbämd pkemně dockvaleli
pmMcq dnů prtxkm a umožni mu provcduú konečnCho
cxjeCtu, odcbMM měřidho zahtenf. popčfpadě pmvcdcní
ddšfch opMjtní scmvisejkkh s ukončenhn odbčru.
(3) Pfi uušcM odbčmCho místa d ukonCcnf 6m)ouvy
o dodávce elektřin cAběmd ke dni ukončenf odbčruumožnš provedení Ľn&néhô odečtu. odebrání měHcfho
zařízeM 8 odpojení svého odběmého ěkkuického
zafkcnf od dlstribucm 3oUsWvý dodava1ek dk podmmck
stanovených dodwMdCm.
(4) Zmena cídbčrabele bet phmíšcnf dodávky ckk1řiňy je
možná. pokud původní odbčrald ukončí smlouvu
o dodávce clckthny a současně nový odbčmtcl splní
podmínky ro sjodnání amlou'vy Doví. Pkd zahájcMm
odběm ckmŕiny odběratelé umožní dodavacdi pHscup
k měřicímu ziiřizcnf :en účelem provďcof jeho kontroly
a cdečcu.
(S) Pokud cxlbčratel ncsplM . podm$nky pro uKoi)Čcj)Í
BmfoúvY o dcdávcc clcktřiny, uhradí elektřinu Mebrnnm na
odbťmem místě až do doby ukooCenl dodávky v souladu
3 jpodmínkmni této 6m]ouvy.
(D) Pokud odběrtmj ctva1e WUsli| Qdbern¢ mjsco
á nepožádal q ukoačcnf smlouvy (mpt odbčt'acl ec již na
odběrném místě n¢zdržule a je zde zárovčň nový žadatel
o dodávku elekrHny). pa. sc tato smlouvo rušl odcbráním
mčřicľho zař(zcnÍ nebo uavřimím ňO¥Č 8mhjuvy piu colo
odběrně mĹsIcL

10. MÉŘEN(
(l) Způsob mEřcmí odběru elektřiny. umSsrťnt a druh
mčřiciho zal'íumf, VC. mčřicích transkrMtorô určí
dadiw8cě). Dodavaid mčjže měňd zaflzenl OSQzcůC
u odbčratck vyměnit í bez sQl)hlasu n pHtomrmti odbčmclc,
a [o po předchozím cmámenL Výměna měřicfho zařízeni
nebo jeho ®cbrňn1 je prov&Rno dodEjYaldcm oebo wobumi
dcxhvatdem pověfenými.
(2) Odbčratcl 'e po"inen na sYů" näkkd upravil ďbľmé
místo insui rci mHicího zIIĽzenf y soukdu s Tech-
nickými podmídami připojeni dodůvude a pHslušným
¢¢ňov m předpisem,
(3) Ŕ0 neměřených Cásiecb cdbérného elektrického

být prcMd6ny Žádn6 zámhy bsz předchozfho
dcxjwmicle.

(4) Dodmid ujisd jcdncMivé č6sti múiclho zUťzeM
a odběrného cľckmckcho mFízenf, k(¢re souvisí
S crlčkrlim;r neoprávnčnC manipulaci. Odb&atd ľ·čljje
o měřicí 7 zení lak, ab nedošlo k jcho poškozen nebo
odciíenl a sleduje jeho chod sLav. Odběmtd je
povinen zjišlčné závHy nu měCdm znhzcní, včetně porušení
uljiš|ení ptmi manipulaci (pkjmby)äprodÉ6nč
oznámit oodevatch, jakýkoliv zásah do mčticfho tz¢ňňj¢z
souh)asu d&wmcelo se uikazuje.
(S} Má-li odbčmtd pochýbncmi o sprá¥no$ú údajů měkni,
nebo zjisti-li Uvadu tir méřiclm zdl'ízeM, rM pdvo nechat je
přeúoušec. Ďodavald je po"incn na zákhidč,pfscmU zádoslj
odbčmtde do patnácti dnu cdjejího dcručcm vymťnit méřicl
zahtzeni nebo ujistil ovčfeni smvnD5Ú múcní. O výdedku

pÍbcmnč v rozumí oddbčral¢k.(6) Je-ti na měřicím mHunĹ.jiš€ závada. hrodľ nákludy

spojcnc '6 jeho výměnou, nebo ověknůn
měkni dcxhwme1. NeW-li závach zjištčna

tyto nůdady odběrsuct,
(7) Náklady spojené $ Yýměnou a pMkoušením mčřicfch
mmsformáiod nradf odbčmtd.
(B) k-li na mCřiclm zaHzenľ zjislčm závada, má poškozcM
šmlwd sfŕtjm právo mnovenf ndhmdnl gpotřeby
dektfioy, Vzaikne-li iia měřicím zařízení závada uíkověho
chwukleru, že nelze stnnovil mncáství odebraně elektřiny,
lučĺ se (oto mnoZsM podle výše ve sKwRawľrlém
období a srovnMdnCm chamktcru odberu, v cjčmž byla
spotEeba řádně mělEm. Nclz,c-]i spoUcbu takto stonovit, určS
6é množsM odcbmnC dcktňny výpočtem, nebo dodutdnE
pôdk výše gpoueby v nbledujlcSm cbdobl.

t1. ODEČTY ELEKTROMĚRŮ
!l) Odcčry ¢kktomčlm pro účely faktumce a vNdrloceni
ínběřů ekkiřin jsou prováděny v pravidelných mervdech,zpravidla jedcnĽrát za čtyři měsicU ncjmtnC však jedenkcát
ročně."
(2) NeumožnS·li DdběralEl přístup k měhc¶mu zaHzení úl
účckm pravidclnCho nebo odečtu ani o
písemoCm vyrozuméM. vyůčulic se spotřebo e]ejctfiRy le
spQůäý minulého obdobl, Pokud oči atd
ncumoínS pHstup ani při nbledujfclm odečtu. může mu být
po pkdchozlm p(scímém upozornEní dodávka clckůiny
pkrušena.
12. NEOPRÁVNĚNÝ ODBĚR
(l) v přípmč 'jištěnľ odbčru čľckdiny
podle § Si =rCeúckCho íákono, "e cdběratej DvĹňenuhradii dodavotcti gkutečně vzniklou škodu. Ädzc-li
skmcčně vzniklou škodu stanovit. dcxíůvuel vypočce Mhmdu
Škody v souludu $ Úmto Ukoůcm a pHsjušnýuu prwádédmi
předpisy.
(2) bt poškození prostřcdků proti neopr6vněné mani-
pulaci je dMavMd ,%rávpen odWraíe]i vyúČřovat náhradu
==|="="!i t(jbo[o článku sc
lv "ši o náklady spojené se zjištčnfm, ukhlm¢mtovänim.v7kodnoc¢n[m q dsmnčnfm neoprdvneného odběru
etektřiny nebo ncoprávněnC mmipulacc
1& ÚČTOVÁNĹA ZPÚSQB ÚH$1ADY
(l) Dodávka elcktfiny bude vyůčlôvävána fakturami
(daňovými dokkdy) v 6oUltjdu se sjcdnanou sozbou dle
Eyneho cenového pEedpisu.
pYj zrněně cenového phdpisu 50 bez zmľny mtowy mění
c¢m dodwutd je Dprůvr7ěa vyiiCtovaL dodávku dtc nové
ceny a zpijgobcu] uvcckm m y ccncjvém dpisu, DodwatclmaělL dojde-ti ke Au 'eny v pŠběhu fúwačního
období, spotl'cbu ckktfiny (v&tač mC$íčnfhcj platu za
Ckon) y poměru doby ,platnosti původní a nové cMý;
udbératd TňŮŽE mnámit slav dcktromEru b dm
změn ceny.(2) Ra předpojdddanou spo1Kbu ve YednWm ubhQvCm
období má dodavatel právo na Ukhu. ýše zálohy se stanovi
v návunosči no skwečnou spotřebu e)¢klřinX v pred-
cházejÍcÍm 5TovnawĹnčm kiklumčnim obdobf phh16dnutím

k ccnavCmu vývoji. u nových cdbčmtclů sc, "Se
zmohy ZO µdpôkládl!nou ôttebu sumovi do d"by r n ho
vyÚčtovánl uhledem na provozované a
jmenovitou proudovou hodnotu hlamíbo jističe před

dcktnomCmn a pIaLnou cenu ácktřiny. Odb&mc1 Hde yĹšč
pkdmc zálohy ptd úslcdujfd období eznámen na
(3) wvat:! véď¢ [xjbemtclj zákaznický Účet dodávky
c1ekďtny sůmosmně Dá kaŽdé odběrné mšstD. Na
tákaznickCm' účtu jsou pkcby za dodávku c(cklřiny
zůčmvWy proci poh)eUvkám vyplqvglcfm z lČtO smlouvy
v polhói jxxlte 'ich dim 8plmostl. htby zúčtoványna pfíslusen,tvř3, ůhn,dě všech pohledáve , V pluebnjm

ÁýKlj sc člslo Ľákaznickeho ůč1u jako variabilní
symbol. Zuslalek úkaznického ůčiu po provedenf faktumce
(přEp|Mek) použi/e k úhradě zäoh nu dodávku
ekklřiny y náňcdujlchn obdcM a pHpadně k úhmdč
sp|[l'nP pohledávek odbCrarek,
(4} uoduvate1 má právo započisl pHpaÁjný pkpbtck
odbčralclc na uhrazeni «Kkcxých spmných pQh]¢dňvek
m jiných zákaznických ŮČ(¢¢Ĺb (odběmých mktech) čEhož
cdbčmde, Poknd m6 cdběmtd jiný akůvní úkuznický účet,
dodavald zŮstntck vyrovU převodcm na tento účet.
Dcdavatel bude odbemelc o . pro«dených zápočtech
aŠtvodech zUsmků mezi Ukamckými Účty informovat.
( " Plmby se zhadně oskuttčňujf v lunmskC měně (CZK).

platby sc 1jGkur¢čňujf z ůčtů vedených
: p"nCžn1ch ůztavů působlcSch na úz¢mf Cc$kc mpubliky.

crminy bp1am5tj plotcb stnnovÍ d,odavate1. pdkud není
ddiodouto jirutk a jsou uvedeny nÁ Ĺaktuře nebo na jiném
p!atcbn(m přédpisu. Povinnost odběrutek zap]alj( je spInétm
okamžikem ptislušné čáslky K"pe'n bankciv·
ního účtu avcdcMho nu ph$ĹUStjc iajctuře qzmčcdĺ
Šmym vmiobůním symbolem (číslem ůhúmického Účru).

Ytniknou-li chyby nebo omyly pH vyťičtovánf clcktřiny
ncsprá'mým odečem, pouZitlm násobúcje
hoanot dektroměru, pcmZitlm nespmvnť mby, pďctM
chybou or,. mají odbémrcl a dMwatel právo na vtrovnáljj
ncsprávn vyúčtovaných čáscek. V prí[?adč c ybnéhci
Yyúčtovt5ní dodôv!i ¢lekll'iny uplmni písemně
T¢kj&maci tm zbýt ného odkmdu.
(7) Dodavalej reklamaci pkUoumh a výsledek lscmnčoznámi odběmtcli do painácti kalendáďnkh dná ode Sne. kdy

rekkinuci obdržcl. Její na zákhidč reldamme vysúwena
opravM faktum, pcrmŽuje 3c současnč z& informaci
o výsledku reklamacc.
(B) S oblcdcm na zvjBtnf pcwahu doUvky ¢!:kčřiny, kdy
odbčmd múZe odebfrai cIckttinu neUvisk ntj vůiĺ
dodavnidc. odběmd tia Udost dodavaídc přiměkným
způsobem tajistf Uhrodu budoucicb pohlcdávck
Nčcňf. Jistoty, práva opocL V jpčipadě opaka-
vaného prcxúcn[ s ůhmdou Iateb za elektrinu je

'= za

úk"'y 'rj'nc S doaávkou dekth"ny, ktcnC byly vyvolány
odblrae,cm, nebo vznikly z jeho zaviněnf,
(tO) V říp4 ľmdlcn( s úhradou pcněZiŕ částky msoprávnčnľsmtuvn 3třäna jjřůvQ na 1Úř'OK z prodlenf vc výši

sWt1ovcAC abecnými prúvmmi předpisy,
(11) Prod):n1 odbEmtete 5 plnčním jcĹjD splatných Uvazků
sc fKjYáž"je = podstmné pomkni této smlouvy.

14. 8POLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(l) šmĹowR o dodávce e1ekiHny je p1oin6 po
chousuannérn pocvrzenf, Smlouvo je účinná cmzenhn, rcck)
provtdcnfm odečtu múicfho zUizcm, pokud není ve
mlouvě uvedeno jinak.
(2) Odbčmŕtl prohhšuje, Ze veškeré jím poskytnuW údaje
uvedené ve smlouvě Jsou a prwdivC.
(3) S osobnlmi úaji je nakládáno v 6ouladu se tákoncm
Č. 101/2CKX) Sb.
(4) Odbčmtd je ozMmit ddavate1i do piunácu'
dnů přlp:tdoé zmťny údajů obsazcných v tCto sm]ouvč.
Pokud tu ntučinl pDvažuj¢ xc odber dcktňny z» odběr
y rozporu s uzavknou mbuvou [l dodavol¢j má právo cd
smlouvy odstou pit,
(S) Pokud nedojde k zahájení dodávky podle podmínek
smlouvy z důvodô ncčioncnti nebo zmMcnf ze Mrany
odběmele do rhoeú dnů cid jcjfhô uuvlenS smlouva zaniká.
(6) Smlouvu o dodávce dcktliqy lze jednmtmnně písemně
" povCUL výfovčdM Ihä¢ou j¢d¢n měsíc. Lhůta znč(ri&bŽZcl prvůsm artem náEledUjíclho mÉsĹ¢¢ po doruČeni

ýpcwédi druhé sčmnč dle bodu 8) lohoto článku,
(r) Ckjběmte] i dodavawl jsou v s pHMšnými
obccnými pd"ními pkdpiby Qprávnľnj od této smlouvy
odstoupit. Yro oznúmení odsicmpcn( odběrmčli pM bod 8)
tohow článku.
(B) IXdavaccl zasílá odběrmcli pIse mnosši zpmvidla
prostřednictvím držitejc poštcvvni licence tlů pasledn(
známou Pbcmnost se uvužoj¢ za doručcmui " lrp'dč, Ze si odbčmtcl UsiĽ ncvyzvcdnc, nebo 8c
zási [j vďtf zpět cdesilme1i Joko nedoručhelná. Posledcď
mámou adnuou je údaj o úhese ptd uvedený
příslušnou smluvní umnou v této smlouvě, ve znění zmčn
oznámených druhť straně p(xmnC neprodknč po vzniku
takové změny.
(9) Uzavj'enfm oOYé snúouvy o dcxlávoe elektřiny mezi
účuuniky této bm]ouvy pro odběrné míuo Uv¢cjcnÉ
v Článku l. se tato smlouva povážuje za ukončcnóu.

Ůčastdci této smdouvy prQhl8šujj, že sI smlouvu pkČetli, a že smlouva byla uzwřena podle jejich skutečné svobMné vůle.
Na důkaz toho vlastnoručně tuto sniloum p(Aepisují.

Dodavatd, Pražská energeti a.s. .Na Hroudě 149ÍÁ, 100 O ha 10 st KJ
Prabká a.8.

Maňě Obchodt oelář Edeň "Qboho Qddě/en/ "
N& H 1492/4 2 O_ 23 -10- zm'" "" '° ÁS,RL <1"

v Praze dno _- -- -- V
~ rľ

r"' " " " 1 "
Pozn. Kupní smlouvu pKxjepÍšÍ osoby k tomuto úkonu oprávněné.

P


