
2012/OHS/0862PRF SMLOUVA O DODÁVCE ELEK1..e0vi ČÍslo °°""°'
Ptcůskó enůrgdiko, u s.

ze dne 18 .03 .1999

Dodavatel

PRAŽSKÁ ENERGETIKA
akciová společnost

Na Hroudě 4
100 05 Praha 10

a zákazník (odběratel)

Obvodní úřad-Městská Část P-lO

IČO: 60193913 DIČ: 010 - 60193913
Bankovní spojení:

Vršovická 68
101 38 PRAHA 10

RČ: lČČl: 00063941
DIČ:
Bank. spojení: 229024-1500053998/0800
Spec. symbol:
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uzavírají pode zákona č. 222/94 Sb. a § 262, odst. 1 Obchodnlho zákoníku smlouvu o dodávce elektřiny.
1. PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlouvy je dodávka elektřiny z rozvodného zařízení dodavatele do odběrného zařIzení odběratele
v odběrném místě:

provozovna
Vršovická 68/1429
101 00 praha 10 - vršovice

ČÍslo zákaznického účtu

1115 7749

2. PODMÍNKY DODÁVKY Pro dodávku elektřiny platí obecně závazné právní předpisy a dodací podmínky
uvedené na rubu této smloůvY-

3. TECHNECKÁ SPECIFIKACE
Dodávka elektňny bude uskutečňována z rozvodného zařízení dodavatele o napětí 3*230/400 v
V době sjednání této smlouvy byl na odběrném místě instalován hlavní jistič (před elektroměrem) 25 . O a

celkový příkon spotřebičů 4/s" "N
z toho akumulační spotřebiče pro vytápění a ohřev vody ,w

přímotopné spotřebiče pro vytápění a ohřev vody ,w
Nedlhou součástí této smlouvy je žádost o uzavření smlouvy a technický doklad, který obsahuje další údaje o odběrném místě.

4. CENA ELEKTŘINY
Cena elektňny je stanovena podle platného ceníku. Dodávka elektřiny bude úČtována dle sazby
Hodnoty základních položek sazby platné v době uzavření tělo smlouvy: stálý měsíční plat

za dodávku ve vysokém tarifu (VT)
za dodávku v nízkém tarifu (NT)

C2
85,40 Kč
3 , 6 3 Kč/kWř

" " - KČňcN
zvláštni položky sazby

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Adresa pro
zasíláni faktu' Obvodní úřad-Městská část P-IO

Zálohové období 120dnů

Způsob úhrady dodávky

OHS
Vršovická 68/1429
101 38 PRAHA 10 - vršovice

Platební doklad

Pokud odběratel provede platbu dle dodavatelem nově nabkinůtého způsobu, mění sej tím způsob úhrady sjednaný v této smlouvě na takto nabkinutý
nový způsob (akmptace změny smlouvy).

6. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

TISK SY5TEMPFIINT I)RE6CHEF\ FAE OCT 1\ 1,Ek5



DODACÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ POD3ÚNKY
(I} CKxkwatcj dodává elckíŕim v wtsahu a v µx!mfnkách sjcdna-
nj'ch b"C smlouvč c) cIcktříny o cn'tKKlmch pxImiakácb
dcxjávky cI¢kůj'n'.
C!) Rc7m'ovjný príkun je hmmm EkX1rickéh(j phkum ďpovi-
dajlcí hodnetě jmúncMIChQ proMu hhmiho ji'4ič¢ (pftd elekmmt-
ren)) sjednaná Lkxj3\'alelem pru čhat ®bčmé mbiů. Na úkladě
Této hodnoty 3¢ w¢Uj¢ p®i1 cxjbčrmclc na ůčdně
náki'kj«h ' sµjcných phj»jcním a kC mjiétěnim pota-
dw"mcho phkúm.
Ú) ýmmwĹ\CŇj jmudu ji"1ičc (pEcí ckkbunrč-
wm) vc smkm'ě Cl dcxjárcc elektřiny tmn'i cménčm
he?. Mjqjh] umj dcdwatcle.
(41 Odbčrafcl LjjÍ?vÚ lechnickC podmínky ptp bbkováni odŕťm
ckL1řiny Xx)tfebičú prn v)"tápčni a pHpmu i¢p1C u7ilkCwČ bcxjý
µxllt pokynú
(S) Odbčcakl Qpmveným Ľmhmn¢ihn dcxlmWcl¢

~hám f7t1slup k mčtíeimú a Qdtčmčmu cIckuickčnw
?äŇáM. klcrC je m roivudnC aľírcnl d®av:a1ck u ŮCe·
lem odečru údQby u kcmuly dcXjr).u<ni smjuvnich
podmjľtek
16) Dodavatcl ometl nebo pjUwši dcxlávku ¢l¢ktňnj: Nkux] udbč-
ralcf cncbírj clckúinu l' T('í!pc)ru tejména pri

poMdávď vyplj"ajklch fc ňmHvy t) d«lávcc dckiřiny.
17) pk'tIN(, omctĹ nebo 'xkpřc dMávku c)¢k\FMy
r důwodu ncaphced »pblnC pch[edál'ky (tukium, cábh« nahsuda
%kc'äy. smluvni wkuía a pod.] v mčMč Mhč-
mMe. jcsdizc «jnmc1 n¢hp|hi} "iou povimosl uhmdií pdůcdávky
ani y ~TL'ČLŘ lhůlč, kkrou mu cbdavawl >¢ano\'il
?¢ dojávku pŕenNi.
IB) Smfnuw q dodáv¢e dckthhy 3¢c cťA\'ĹřĹ

a) ph tritcni novčho odbčmCho mim.
b) pei Tľknmtn}kej ek'ktňckchu 1Mlcňi Íunčníj

ckxk1vanC dekiHny: Lpů'ohu Med
ncbetpcčnýrn dů(ykovým ničh"ciho
zaŕíícn(. äptKL}.

c) při zmčně jn)¢[|ovitehn pmudu h)avníhů ji>fičc
(phxj &k(tunmem).

d) při pňkom dm7i¢ich pru
vgdpénia ľmprjvu tep1¢ užickcnť uxij:

·) pli iMdaeí nShMMho nebo jiného äjTUjc clcklŕinj' lj0
vdbčmCM ľ]eklňckCM LÚĹLcjji.

n piti udtčmele (7jňĹcD .%ubjcklivi(y. mém
jménaj,

E) při mätč wbj:
h) pri zmčnč [xxľminck *uaných ve mlowvé.

ptikud neiď dnhudnuto jinak.

7.,íH,ĹjLYi Á UKóNCENI ODBERU ELEKTŘINY
(l) Důdamld ř,apdne $ dMárkou dekŮĹR)' nejcu^kji do JO dná
ode dne pTévzaf v.kCCh patkbných úukladi) k uimtrnÍ rmlowy
o <Mávce cjckWiny. pukutj ®hčcaid ipkúl všechny podml(*y pro
nbQjmi dodáWQ" dckthay a »mjotj'U u dodávce ekklľiny.
(2\ Ukon&n( cdtjěřu dckUiny pkemM d«kwa-
idi 30 dnů phxjem íl umožni mu provtxkní koncčnčM cdečtu. O&'-
bráni mčh"cihQ zahžcnl. ~»JČ µovč&ní Uších opmknf nouvĺ-
sejÍ¢lch ukonécnlm udbčm. FT1 auštd udbčmCho Il1Ĺ\lä odbétalej
ke dM ukončenl udbčru elekůiny thjc tajhtí (xjµ)j¢nf mlho odběr-
ného dcktňckChci íuřk¢M úd rvzvdMho mNzenf d®inaick.
Plalmq mbuyy ú dbdávec dekttiny hude po vyrovnánS
všech íávoízkô l ní byp|ývajľckh.
(3) Zmčoa bet Aknikni dodáb'ky c|ckůjRy Je
pQkljd pär"cdM odbčrj|c| ukunč( sm1ot»'u u dodávc¢ ¢l¢k1nny a $011-
Casné novy užWM spIm Mmiňkj' PfO sjeŮnánÍ mlouvy MW, m

jenlm odbčru elckůiny odbčnklc umôZni pďktup
k méřicfmu taNcnľ m ůčdcm provdcni jeho kcmroly «kau
simťL
(j) Pokud cmémd ncspjni podmMky pni uktmčcn( stnjou\'}'
o dodávce eldijhny, uhru& odehrancu ckktňnu 4?. do ckiby ukcmč+
ní dMávky, a Fci jxxhninkáóh MnjuuvS u dcxjái'cc ek'ktfiny ' ním
pm)ednč gjcúnanc.

XIEŔF;Nt
(l) Zpthob mčk'nf udbčru ckkčtiny. umhičM mčticf »nup"avy.
druh mčřfclho íaŇcni rč, mčTĹcfch urŮĹ dcxjavaej.
8xkvaid může mčn'c'( taKt.eni cxucQ u txjbCmfclc n n N!ni1 i 1ky

souhlaw u mt{}mmli od6tde.
(2) QdNŕát¢) upmví .wC odbčmC zaHícn( muvhejfct s niěľmim
<Klbčru dekčhby Wdk pďjnů
(3) ~y01cĺ tjsad( měňd mupmvu N 'plnčni pod-
mma j za poúcbňé Mjučim(»|i ůo IS po uwvkní
smloúry o dcxjávce el&ůiny.
4} Dtůmmcl j(xmoili\'č umí mEticího mritcnl 3 ®běmč-
ho ekktňckCho klerť soůYisi mčkmfm k\ctým Plů-
ctuůi ncmčkmá ¢!L'ktrina. pmú mopMvnčné nunipuhci (n:jpŤ. ukry-
Lím. Za poškozcní pmckďků zapjali
Mhčcmc5 za kahjý prtpa půškwcnl náhradu Mdy p«!llc
vyhlá4ky.
CS) OdhčMc) p'čUjc o njřid Cak. uby ncdu.cb k jeho

nebo cxjciíenf a h]eduj€ jdw řádný chůd. Vdkat závady
y mčkni. kěcc'C j¢ Kh0p¢n zji$tit, ohkhi n'pMknč. Rt"jp)7deji však
do ?\ dnO µj djišleni phemnč dodavutcli. Dodařatd Lib pKdpokladu

ďkWeje do is au qkj uM$¢cnÍ 7Áva-
cly.
(6] Má·l1 udbčratd Nchybno5ji o smmc»li Udajú mčlicích zaŕl-
LéňĹ půZjdá pN.'ninč doduvmcle o ůřčttnť CČchlO
ní Ph"ň'ouKcnf mtHCfch laji5lí cxjbčrjld. Dcdavmcl
vj'ničM áj IS dnů mčlicí tahZeni ci pľcdpnkladu poj\lňUli polh.'b
né o,jb&u1ůle, tajisli jchu ú!L'dn1 pk'zkuušeni a o vyskd-
ku zkůušky píx:imč v)Tua&mj odbčruicle.
(7) zjbti-li >e pFi ůhdním pkzkouEeni. Je údaj zkouCMho
mčticiho odchyluje od 4múčnc htxjtmy víúg m'?.
technická nnnna. uhmdi zvýhodn¢ň.1 mluvM Mrariu částku cxjpovi-
ckjki chybě mčrcnl. a Fo ode dne. kdy ävada vrnikla: ncke-)i (o cji-
stiL uhradí rvcdíl ode dnc cNřďehá«jiclho txkx'lu. Nädudy 'pojčnc
s j Ntkwknim mčľiciho rMtcn5 uhradf dtxkvalcL
(bi zjí4i·[j x." ph" úkdnlm 7¢ x' Ůtbj ikoušcNho
mčticiho mňecni neo&by)ujc oct »kuteCM hMnucy riee, neZ Qfipou-
SIl IcchnKRR noma ubcU nókk¢y >pc'jcn¢ v\Mčnuu u
ním mi!h'ctho taňml (jdhčrjkl.

O[)ECTY Fj,EKTRC)MERŮ
(I) Odečty ¢leklromčrú pro Účely fak1uruce a vyhudn(xen( Mberu
clekůiny provádí v pmvičk!ných tnk"rukch, n¢jmCnr'
'Ndk jďčnkráí ročne.
(2) Uwikný inlc'rral FKwa2uje m d®míe1
odečcc IS dnů pIed a nejp'dčji is dná po dnu cdpovldaji-
dm cxlmvci l.
(3) Ncumo2ní-li ojhčmcl ¶KÚdjY'MČ přimp k mčriďmu 7Wtenl
im účdcm pmr'iddného ®cEtu, múk mu hýľ po pbdcho-
dih pfmnMht ujx'mmčni dMát"ki dckthny pň:ruštm

SMI.UVNI POKUTY
(t) uhMf t&iIků vc výh5 JC).0QÓ.- KČ za

¢crm(nu pro výmenu mčřkiho tařířenl na zádou udbéra-
kle tú ůédcm jeho pňykoušenĹ pqkuU cc ptúká2¢
optávnčn5.
C2) V ph"pikb¢ prMlcni s wáccnim pkplatku Pfi rektmxi vyUCto-
um. vc smluvní 'nrany '" rámci ekjam#nihu Htenl na cnmto

vymvnání mplati smlu\m(
pokutu w výši cjYtAj promile z dlužnC částky' xnRcnC o >pbmé pdůc-
dávky Iu za kútjý den pMleni očk dne sphlnusti
(3) 7a odběr Mc § 22 cxhs. l ml1. u). b). C) Uko-
na č, 22"/94 Sh. nplari odbčmd Ájumč nákMy škody
i smluvnl pokutu vc výši Faimmhku ceny ncoprámčt£ o&hrané
elckltin)" danovenc podle vyhlášky. ůcjmcnč všnk 10AXJ0.- KC.
(4) Qdbčniel uhmji &Kkwjxcji čáxlkú vc vN JU.0(NL- Kč:

a) lu «1hčr ¢1ekůiny v s uzavľcMw
bi tu n4omvnčnoll ekklřiny jincmu (š 6 ocj»l- 6

byhlá!aby č. lC/9/t995 Sb.). m kíůůý ijištčný mm.
c) lj p¢ľmíqčni měMho zah"rcni d«kn"atck bet jeho mhla-

su.
cl} rj qyjkm"ane pfislupu k mäicimU iahZenj .

(Š) Pfi Wďlaď placcafm řaktw ňé» Aloh tn ckkuinj'
tapl:tlf smluvní pokukt vc výši dvou pmnik
4/, &nn(ho dlwneho Minu ÚČhj &dáďy ¢kk(ň|ty,
((íl Ckjbčrmd uMadl dndavuteli krwné Nkdy i nämdu
škody,
(7) Nä lady na thycečnw cmtu zamčunance ckxkvalek "yvcďanC

hradí Mh!mteL
(S) pm"ýpoč« náhMyškudy pcdc vyhlášky a Muvni sc

účiník ekktňny ToYIlý jcdM.

UCTDVAN1 A PLACENI
(ii DdávM dcWiny bude ůČiovánj poďte saů'y
mnkm'ě o äxkh'cc ckhhnj: Ccik1 clcktfinyjc púdk P1dí·
ného amot'&o (ceníku). pn tmčně přtxlpi$u sc
6¢1 mčm' sm\oury h\čs)ĺ cenz Dodavmr\ nšže. pcKuď dojde kc

ceny " µůbéhu ůtdobL dektľiny mi-
cINK ť púmčru (k)bj' platncM a tknĺ cenj:
(21 DocLSvka ek'Lttiny sc úč1ujc tmurmi La vdeWnou ¢kkúinu
uč cMohl. klCtt je vyneicm pntvkkWmi U&äy.
(J) lkdávky ck'k(jiILy za jedmliú ®hčmá niim iChoZ odbčmc-
le k molnô fůju«wy ¥0uč(cwqu Cakwm.
(4) Nw cNbmné. ak ljomxĹ |m'yfuj,lumvaM elektřiny
c'dbčmcl pků dodavateli ziílohy vc ptedpnkládanC 'pŕFeby
ckki6ny: Vj4i Mlohy mncwi &davaid na dklacbé rRckávané spu-
třeby 7¢jmkjna k ccmwCmu \lý\'oji nebo jiným dohod·
núlým Odběmd bude yý8 úlohy m násle-
duýcl oNkbľ a cermÍnern kit $ŇowQMi Zmčnu délky
záloMWhu oMkbl lze dQhcxlnwi bet iua'NM tŕoYC Kupů smlmy.
O) v«k odběmcli äkwni¢kj' úCtt dodár'kj' eiekWiny
.anwtatné qa kúdč odbčmC adm, Odběrttdi s vÍce
účty může sloučit jcdnoqlj\'e ijčcy do skupinn-
\'ä1,j Účtu. )äkturj ckupinovCho úč(u $dru7ljk
pľcdpisy a ukunickg¢h účiů. Na UkaznickCm neho skupinn-
('čni Účtu jkůů platby Lá dodávku dckiřiny túáovány PM pohlc-
dSvkám vjpfýwjsdm ze smlauvy pc'ťadí pk@c jejich daia
ňňsdi. v phlcMIm styku se poWívá čhlo dkaíniMN nebu skúpi-
n(jveho Účlu j:íka vaňabilni symbol. Zů4Mek Ľáka7.nického nebo
4"upincMhQ Účtu po ptrob'ed¢ni 1"akturacc (přcpbtck) pQůzij¢ ckda-
r'ax:i k úhradě íiiloh nj dodiiukU clcklňny v MskMjidm obdQbi.
(S) UkoNmím CXfbČňr dckňny :< účei utadŕ. Ph'
fakwrjci mičtomu fakturou 5.¢ úkatnkký účm uiMie ukončenim
vš¢t'h cbsaženj'ch exjb&ů ekkůinj'. 7A4aiek (ptcplmk. nedopjMck)
pn'lnM vyrnvnj. Pcikud ma cxjbémel jiný uíhM úkatnický
účuĺ. dnduvatcl zůAatck m lento ŮČCL
(71 Zph'ob placeni je mnovcn w smluuvč tí ď«jár"cc eickíňny.
Ylůhy xc Y 1)lČllČ. platby sc

l ÚČlů vedmých u půněMch ú\lWů pU©híclch na území
njM1jiLý.

(Si Platby ta ¢|eklrinu j!uUU splimé v lerminu wedcNm na lůč1+
¥'a¢/cn dbkkidu, T«mm čim ]4 dnů cid tkía at-
slám' T¢mínem ůhmjy 'vC rčuumf duwn1 připsáni čt%y
na ÚČl"} jýhkmce.
(9) V pripadč chjbM rů[ljface dodávky cIckúiny upbtní odbčra-
QCl mklumaci y kaacc)dň dWvalde nepMleW.
Yča.tM rckkmacc má ®R'i®nj' ůč/nä j'uua" Ichdj: pukud ¶c ptoků-
1\e její
(jO) Dcxjavmd trkkunui a "ýxlcxkk unám( odHrůtdi
dc' 3fj ckiO cdc dnt. kdy reSíkmaei ká. ZPůsob vyToYnánf tdiljí-
11j zapbccM o rcklumucí >canovcnť čbtky bude dohodnuc v rámci
&'k'}umčn/bo Hzcni.
(l l) s ohldtm m tvkúM povahu dodávky ckktňny. kdy odbčra-
Icl mů7e é1¢Htinu neiávbj¢ m Ý[j]j odtMMcl
pHmčkaým zpô+m LjjiMl ůhmdu budmcich µAkdävck (mjct·
Kcnó ůmW zäcuka. kauce. apod,).
(Ŕ) V prďlmi $µbllmmi ,ta dekiňm Lauci
'c výhi lHmčsľčni uCeLámnč průtnčcnC plaiby eb dektňnu. V pHpa·
dC opokuvunChů µodlcni UhMou p1Meb {a dckúinw j¢ $lo2cni
kauce podmínkou dajši docl5vky.
(13) Kauc: bi8: (s¢xjavmcm pru krylí tjlúných Čäslck N
uknnčeni dl]dáyky ckk1hny. Zůstôtek kauce bude po 'j'románi všech
nhuků odbčMcle vrácen cjq 3Q-ú dnů po
p\ačnaMi Mnluuyy o dodávce clckúiny.
(k) O 'jn?cni kauce uunťč pkemnou
ŮNMIL

LĹVERECX4 USTA:U)VF^'|
(I} Smlouva o dodávce dckúiny je plumá po DůsmnMm po1\t·
7¢ňf. Smlowa j¢ účinná mčtic iků čjhbrní. pokud ň¢ňi vc
»mlmrč jifwkŕ
(2) Pnkud nedojde k zMjcni dodávky P'Uc µidminck TClo
vy pozbývá smĹ%Yj plalnnsli.
(31 Uíavlínhn nové smlouvy l) elcklňny tálO smluuva
njši
(4j Sml(bU\"U o ckxiávce ekkctiny Ill' jedmrsimmě "ypcwčkbčl pRc-
mnou s YýpoYědm'|ŕ,ůtoU 6 wč\iců. Lhiiia nčiná běžet [)1%'·
n(m dnem Mšice pk) ®ruGčni YýpcNčdi druhé .4mnč-

Účastníci této smkiuvy prohlašují, že si 5mlouvu pHČetli a že smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné a svobodné vůle
a že ji ncuzavřdi v tisni. Na důkaz tohoto vlastnoručně tuto smlouvu podepisuji.

Dodavatel, ?MŽEUÁ ¶UŽ7IXA, a.s,
Městská obc/}oůbi s/Užébna

pm Pruhu 10
Na Hroudě 4

100 05 Praha 10 - 8-

v p,,,,,,, 1 8 -03- jggg Ivana janá
V dn, 1 8 -03" 1999

Pozn.: Kupní smlouvu podepíší osoby k lomtno úkonu oprávněné.


