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SMLOUVA O DODÁVCE ELEKTŘINY ČĹ3ĹO l 00507398

z9 dne 14.10.2002

Dodavatel

Pražská energetika, a.s.

Na Hroudě 1492/4
100 05 Praha 10

úkazník(odběratel)
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

VrŠovická 68/1429
101 38 Praha IQ - Vršovice

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským rč: lČ: 00063941
soudem v Praze, oddň B, vložka 2405 OK):
lČ: 60193913 DIČ: 01b60193913 Bank. $p(jjení: 229024-1500053998/0800

Bankovní spojení: Spec. symbol:

uzavírajl podle úkona č, 458/20QO Sb. a § 262, odst. 1 zákona č. 513/1991 Sk smlouvu o dodávce elektřiny.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY
Pľbdměbm smlouvy je dodávka elektřiny z distribučn( 8oUstavy dodavatde do odběrného zal'fzenľ odběratele na odběrném místě

tepelná clona
VrŠovická 68/142 9 Číslo zákaznického účtu
1Cl QC Praha 10 - Vršovice 1057 5445

2. PODMÍNKY DODÁVKY Pro dodávku daktřiny platí ustanormn( této smlouvy a ob=ě závazné právní předpisy,

3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Dodávka dektřiny bude uskutečňována z distribuční 3Q|jstavy q napětí 3*230/400 v
Rezervovaný příkon je jmnovitou pnoudovou hodnotou hlavnhô jlstiče (přM dektroměram) 3 x 50.0 a

Celkový přkon spotřeblčů kW
z toho akumulační sp(jtÍBb[č8 pro vytápění a ohřev vody kW

přímotopné spotřebič8 pro vytápění a ohřev vody kW
Součástí této smlouvy je žádost o uzavl\enľ 3mlo|jvy a tochnldcý doklad, který oNahuje další údaje o odběrném místě,

4. CENA ELEKTŘINY
Cena elektřiny je dána platným cmovým rozhodnutím Energetického mguläčnM úřadu (dále jen cenový

· pkdpis) a dk *dnané sazby C02
Hodnoty základních položek sazby platné v dobé uzavřan( této &mlouvy měsIční pIat za přkôn 250,00 kč

plát za dodávku ve vysokém tarifu (VT) 3 , 5 ykwh
plat za dodávku v nízkém tarifu (NT) - - Kč/kWh

C02- j ednotarifová sazba (pro střední 8pQtřebu)

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Adrgsa pm
zasilánf MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1C

VrŠovická 68/1429
101 00 Praha 10 - Vršovice

Zálohové období 12dhů
Způsob platby za odebranoŮ dektřinu včtjtně záloh

Platební doklad

Oďběraid může prověd platbu jakýmkollv způsobem, avšak akceptovaným dodavatdem.

.
6. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

oecmohi| n$KAFNY, & klň preo2? /07az



7. dduacĺ poDMhucY
(l) Dodwatcl dodává dckthnu y rozsahu a za podmínek
sjcdn'mý'h vu smlouvč o dodávcc clekCřiny (dále téŽ ,,Ll1|q
smlou vu").
(2) Jmenovitá proudov6 hodnota hlavního jističe (před
¢lcklrorDčrcm) [l echnickC parumcůy mčřicfho zď(zcM
oesmĹ Yi změněny tm d(xbYaldt.
(3) CLbčmccl }c nen dodovmcli [j osobám povčknýma zmcmčným ,dár: já osobám povčkným) dodavařc1cm
umožnit pLstup k méřidmu zeizeni u nemčkoým částem
odbčmého ekkirického mřízenf za účelem µovcdenj
kontroly, odcčiu, údržby, pmvidelného ovčřování Bprávnostj
měřeni, výměny Si odcbrůni měřicího zaHzcnf.
(4) Dodamei je oprávněn omezíC nebo pkrušii dodávku
ekktŕiny v za Dnem stanovený¢h či v teto smlouvč
sjednaných případech.,:'imCn!! pokud cxjběracel neplni své

úvazky vůči javatelj (Maě a včím6 zaplacen(
vyůčíované elckůiny či jiných plnční smiuvnč
sjednaných · zálo Yé plntby, smluvM pokuty, úroký
z pTod1cní, náhmdý škody apod.). a to vc ktcrémkoů
odočmCm mkič odbcmtek.
(S) Dodané množství dekiHoy se pro ůčcly lélo smlouvy
pKjvuhjje za sjednaná mňcjžAvĽ
(6) průbčh dodávky je omezen 8jcďnanou hodnotou

pHkmiu dle Ůlo smlouvy. Dále může být
omcnn důvmů stmoveYch právními pkdpišy, zejména
zákormn č. 4S812000 Sb. (dúlc jcn encrgctickZ zákon) íl IOUIQ
wilouvou a to včetnč p?dmĹDck pro &jednanou

zn dMAvku clckůmy.
(7) Způsob přktupu k mčřiclmu uiKzml vyplývá z j¢ho
umístěnf.
& 8DALOUVA O D0DÁV¢B ELRKTŘINY
(l) Smlouvu o doUvcc clckltiny se uzavírá píscmnč no
základě odběmdcm předlgžeůé žádosti o uuMenl smlouvy
(ň& tiskophc dodavatele), a Co Hmc}mlne pto každé adbčmC
mimo. Pm katdC cdbčmC mhlo může být součíjsnč sjcdn6na
smlauva d dodávce elektjíny puzc 6 jedďm cK!běrute|em.
(2) Odběmel spolu 6é .Adusů d uzavřenf můouvy
d dodávce elektfíny pt¢dlQži dodavateli doklady potvrzujiel
právní wbjekcivitu odbémlele á odbérmcle nebo
jeho a ddšt dokla'dy stanovcné ptídušnými
p'ú'ntmi rri'y·
(3) Nov HřhOUVá D dodávce elsklřiRy 8¢ umvká:

a) 'dkcmf notvCho odbčmCho mĹsLn.
b) pfi zmčoě odbem¢1¢. .
c) při změně mby,
d) při rtkonsUukcí odbčtnEho clcktrickCho znřizcnf

uměna napěd. zmčm způsobu ochrany pIed
n"bczpečným dolykwým napěiím,
jněřicino uiHzen( apod).

C) pR změně jmenovité pmudové hodn«y hlavního
' jlsričc (před elekmměrem),
n při zmčně instalovanCho příkonu spotřebičů

sbuHdch pro vylápčn( n ph"pravu ccplé užitkové
B) ;2d,y;,tu|aci náhradního nebo jinchD zdrojc elektřiny

do ódbčmého clcktríckCho z¥itcnĹ
h) pli změně osuunfch údajů o ďběmtcli uvedených ve

pokud ncn[ dohodnuto jinak.
g. ZAHÁJENÓ A UKONČENÍ ODBĚRU ELEKTŘINY
(l) Dodwucel zopočnc s dodávkou dektřiny m'jpůzději do
pCů pTuccjvnkh 'ällŮ ode dne všech PQ[kb[jích
deklMů k uzavření mlouvy d dodávcc e1ckthny, po úd
OdbCtatel splnil všechny podmS"ky,r "hájcni dodávky
elekůiny podle pHslušných pdvní pkdpisů d uzavřel
plscmncm smlouvu o dodávce elekířiny,
(2) Ukcm&ní odbčru oznámi odbčratd piscmnč dMnvotcli
pacnáct dnů pNedem a umožd mu provedcnl konečného
odcčfu, odebrání měřicího zah'zcn[, popKµdč pro«xknf
dalšlch opaid'tnf souvim[cích 8 ukončením odběru.
(3) Při uušeri$ odbčmCho místa a ukmčenf smlouvy
o dodávce elektřin odbčmd kc dĎi ukcmčenf odbčruumožnf provedcn( tonečného M¢čtlj, ®cbMri( měŕidho"
taNzcni zäjkLf od£K)jenif svého cdbČmého e1ekďck&o
znHzení od chsWibučM 8oUswvý doď&vätek dle podmínek

dodavatelem.
(4) , Zmena Mbčmtcle b¢1 pkmšcof dodávky clckúiny jc
moad. pokud pUvcxjM odběmel utončf s mluuvu
o doddvce elckthoy a $oUča!mg nový odbčratd
podmínky fo sjedMM smlouvy nové. PŤed uhá{enlmodběru ¢|ettřif1? odbčmdé umožní dodavateli p ktup
k méficlmu tahzcd lq Účclcm pmvcdenf jeho kontmly
a odcčCu,
(S) Pokud odběratel pMminký pro ukončenf
'mjouyy o dod6vce cl¢klřiny, uhradí deklhnu na
Wbčm¢m mfstč u do doby ukončcnS dodóvky y scmhdu
srxilmÍrlkgmi cĹio smlouvy.
(D) Pokud odbČrMcl trvale opu$ti] odběrné místo
a nepožáda] l} ukončení smlouvy (mpř. odběmel se jíž na
odběrném mkiě nezäžuje je zde zámvěň nový ZMatcl
o dodávku cjektřiny), pak se talc ruSi odebráním
měřicího zäůkcni nebo uzůvknfm nové smlóuvy pro toto
cxíbémé mím.

¶0, MĚÄEN1
(J) ZpŮtob měřeni odbčm elckt!'iny, umktění a druh
mČficlňo zařlzc ní, vC. mCHcfch transfbmdtorů utčĺ
dadmmtel. Dodavmel můžc mčřicí zařlzení osazenE
u odbčmíclc vymčnit i bez souhlasu a pfítomuoMi odběmde,
a to po přcdchozlm ozmámcn(. VýmEnzi meřic[hD zah"zcnj
nebo jeho o&brán1 jc pTováúeno dcxkvmckm nobo osobůmi
dcxšavatclcm povCřcnými.
(2) Odbérattl 1¢ povinen na svŮj náklad Uprwji odběrné
mím insta acj mčřicího zahzení v 6ou18tdu b Reh-
nickými 1KxlmínkAmi připojení dodavmde a přidušným

phdpisem.
(3) tiemčřených částech odbčrnťho ckkuickcho
uřízenj nesmí být prováděny žádné zásahy bez předchozího
souhhsu doduvutdc.
(4) Dodavalel zájĹ$Ii jednoúivt části mäicího ujfÍzcnf
a odběrného dektnckého zúízenf, klcré souvisí
8 tnčknlm, Eroti ncoprávnčnC manipu]u,ci, Odbčme) rčuj¢
o mčřicl zurizCrjf lak, nedošlo k jeho pďkozcm nebo
odeicénf [l skduje jeho řádný chod a slav. Odbčrate! je
pc!ýncn zjištěnc závady na mčúcfm zahZenl včelné porušení

proů ncopráv nťnC mudpulaci (plomby}, xp nčxílenč
oznámii aodávůlciL jakýkoliv zásah do mCřklho uiřkenf bez
xouhksu dcidmmlde se zakazujc.
(S) Má-li ®běmid pQa?bnostj o správnosti údajô měj'em,
nebo zjistí-li závadu ň& mířícím zůkeni, má pdvo nechat je
přezkoušel. Dodavatel je povinen na zäkladč ptscmné žádosti
odběratele do patnácú dnu od ]ejlho doručcm vyměnic měřicí
zařízcnf nebo ovCknS správnosti mčknl. O výskdků
zkoušky dMavatcl písemně v TozurnĹ odběmele.
(6) J¢-ľi na mčham zařímnřzjištčna zNtidz hmli nákkídy
sp¶cné s jehcj výměnou. pkzkoušeMm nebo ověřcnim
sprúvncMi mčřcaí dodava!c1. Ncnf·1i závada zjištěnu luadf
'Što náklady odběratel.
( ) Nákladý s výměnou a přUkoušeMm mčfidch

.,rmí odbhatcl.
(B) Je-li na měřicím zařízení zjištěna závada, šM poškozená
sm)uvnf smna pdvo na stanovenf náhradní Bpo¢ťeby
dekiřiny. Vzniknc-li na měřicim zaHzcM Uwďa tikovéhD
chan&ceru že nelze stanovit mnoZstvľ odelmoé elektřiny,
určí 8c tolo množslvĹ pkxjĺb "ýše vc srovnatdném
obdobl a srovnntclnCm charaklcm odberu, v němž byla
spodeba řádně měřena. Nelze-li spcNkbu akío mnovir, určí
se mnobtvf odebrané ckktřiný výpočtem, h¢bo dodatečně
podle výše spotkby y náskdujídm období,

11, ODEČTY ELEKTROMĚRŮ
(l) Ode&y ekkramEró pro účely fůaurdc'e íl v¥hodnoccnf
cxlbčru ejckúin jsDU prováděny v pravid:lných mcrvalcch,zpravidla jedcnĽík ztj čtyN mčslce, nejméně však je&nkd1

r'očňě;
(2) Neucnožaí-li odběmel přistup k méňclmu mřizenf tik
účdem pravidelného nebo konlrdního cxlečču ani o
píwmnCm vyrozumční, vyúčtuje 5¢ spothbu dckSňY l'
spoUebý minulého srovnate]núho obdabf, Pokud oab rud
ncumoZnt přlstup äAĹ při následujícim odečtu. může mu býí
po předchozím píscmnCm upozont&í dodávka clckú'iuy
pře tušena.
1L NEOPRÁVNĚNÝ ODBĚR
(l] V pH adě zjištčni cxSbčru dektřinypodle § 5Ĺ em'nrlickcho úkona, 'e odbčme) povinen

uhradit dodav[][c|i sku[cčne vzn ik du Ikôdu. Nelze-li
skutečnč vuúkbu škodu smovík dodíwatcl vypuče náhradu
škody. y scmladu s tĹpntcj zákon¢m a pHslušným provádčclmi
pfcc!plsy.
CZ) Za poškozenl pTo$tjedků proti nepmvněne mení-
pulaci jc dodavatel oprávněn odběmteli vyúčtovat náhradu
v souladu s pHsjušn mi pMvMml pkdpisř(J) vý£c cíáhmdy {kody dle bodů l) a j tohoto Článku sc

rv "ŠI o nůkkdy spojené se zjištcnín zdokumentováním,vyŠodnocentm a Mstmnčním De[)právnenehq odbľru

clekdiny nebo neopróvnčnC maôipµ|ac¢.
13. ÚČTOVÁNÍ A ZPŮSOB ÚHRADY
(l) Dodnvk2 elčkCtiny bude vyiičtov6vňna fakľu rami
(daňovými doklady) v souladu 5jcdmutou 6jzĺxju dle
CMnCho ccnového pfcdpisu.

H změně cBno\lého předpisu 6c bez změny smbuvy měriř
cena a dodavatc] jc oprávněn vyúčtovat dodAvku dtc nové
ceny a způsobem uvedeným v cenwém ředplsu. Dodwotd
mzaéli, dojde-li kc změně ccnj
období, clcktřMy (Yčctnč mčsÍčnlho p)alu za
Šiknn) v poměru doby platnosti původní a OOYé ccny.

dbčrmcl může dodamidi oznámit stav cIckmmčw kc dni
zmčny ccny,
(2) Na přcdpokjádunou sµLřcbu vc sjcdnmcm zákhovém
období má dodwalel prdvo [Ill zálohu. \ ýše úlohy se swnovf
v návuznosli na skutečnDU spotřebu ekkůiriy v před-
cházejlcim srôYnůlelnéTn fakiumčnSm období s prihľednljtím
zejména k cenovčmu vývQji. u nových ďběmclô se výše
zálohy za pIďpokládanou spotřcbu mnovi do doby rníhD
vyúčuwánj donodotn ohledem na prôvozovanC sp¢y.cbiče a
jmenoviiou µoudovou hodnow hlwnlho jÍ$hč¢ před

¢|ektTUmčr¢m a p)áU1QU cenu elektřiny. cklbčmd bude vyší
zálohy pik) Uskxfující obdobf wujámcn m faktwc.

(3) Ú(jdavalc] vede odbčrmcli zákaznický účCl dodáyky
clckttiny mmoslu1nC na kaŽdC odbčmC mim. Na
zákaznickém úáu jsou plarby .za dodávku dcktfiny
túčlovány proti pahjcdávkAm vypl¶vajkhn z tClo xmlowy
v pohdf podle jejich dma sNatnosjľ, Flatby Ĺsou zÚčlovány
na po úhradě vkch pchkúvc . V pjatcbním
sryku se člslo zákaznického Účtu, jako Yari[lbilnf
symbol. simek zákaznickéhu účtu po pmíedenf řaklumce
(ťtp]mck) pouZi"e dodwnlel k úhradč záloh na dodávku
eíektňny v nác edujicsm nbdobí u pHpadnC k Úhradě
spIutn@h pohkdávek odbčraiele.
(4) uodavatel má právo započM pHpadný phplatek
odbčmlde m uhruztnľ veškerých sptatných pohl:dávůk
na jiných zákaznickfch ůčlcch (odběmých mfstcch) téhož
odbčmtek. Pokud tm odběratel jiný aktivnf z6kaznický účet,
dQdavol:| zůsmtck pfcvodcm na L¢ňlQ ůč¢1,
Dodavalc] bude odbčmclc o prcvcdcných Upočtcch
agrevodech zôsmků mezi Ukaznickými účty inťormovat.
( Platby se zásudnČ uskwečňujľ y tuzemské měně (CZK).

pImby $c Uskulcčňljjí z Účtů vedených
: peněžnlch ůSlävů působkfch na územf CtskC r'epubltky.

ermíny pbt¢b slanoví dodavatel, pokud ncní
dohodnuto jmu a jsou uvedeny na (akture nebo na jiném
pjawbním pkdpisu, Povinnost odběmde zĹlp|ali[ E splněna
okumEikcm přklušné čáslký "" p',o'gc,. bankov-
ního ů&u kavacc1c uwdeného na slušne íaktuče ozna&né
:ť"n,ým variabilním symbo]¢m (čistcm ZUW,nkkého účtu).

) \ zniknau-li chyby ncbo omyly při vyůč(ovúm ekkúiny
nesprávným odcčkm. pouZňim nupdvnEho násobitc!c
hodnol elekwomém. pwZiúm nesprávnC sazby, počernf
chybou d., mají ďběrale] a dodavatel pdvo ňilncsprtšvŠ' vyůčiovaných čámk. V přjp&dč c ybnCho
vyůčtovánl dodá¥ky c|¢klřin¥ uplačnf cxjo&ald plsemnt
rckjamaci bez zbytcčnEha odhadu.
(7) Dodavatel reklamaci pbezkoumá a výsledek písemně
oznámí odběmtcli do patnácti kakndářhfch dnti ode dne. kdy
reklamnci obdďcl, Je-li na zůjadč rck)wnace vysúwcna
opravná ťakcura, považuje se současně za informaci
o výskdku rcklamacm
(B) S ohledem na zv16šLnl povahu dodávky cIckúiny, kdodbčratej může odebfmt elektřinu nczdvis1c na vd
dodavatele, odbčruej na Zádod dodavate!e přimčňcným
způsobem mjiscí ůhrudu budoucích pahkdávek farmou
ručcnl, jĹsfoly, úslavnlho práva ap'xľ V Ypadt opiito-
vmCho pMlcnl s úhradou lateb za elcktnnu je zaíšlčníŮhmdZ budoucích pchledáveĽ;podmínkou další dodóv .
(9) má právo Úccovar cidbťmtc)i nákl y ta
úkony spojené s ckxAvkov dcktHny., které byly vyvoMny
cxibčmmem, nebo vznikly z jeho zanoěnf.
(iq) v rpqdě mdlen( s úhmdou čAstký mlísmluvnľstmna yůvo na tjx1 z prodleni ve výči

stanoveně obecnými pTávnjmi pkdpisy,
(l l) Prodlenf odbémele s plněnfm jeho splatných zhmzků
sc povužujo za podstataé µorušcn1 lCto smlouvy.
14 SPOLEČNÁ a ZÁVĚREČNÁ USTANOVDdf
(l) S mkuvo o dodávce clcktřiny je platná ooboustranném potvrzeni, Smlouvo je účinná osôzenlm, neto
provedením odcČíu mčticčho zůízenl, pokud není vc
smlouvě uvcdcno jinak.
(2) Odbčmtd prohkšujc. že veškeré JÍm Éoskylnuu údaje
uvedené ve smlouvě jsou správné a pravdiv ,
(3) S osobMmi údaji je Uklád5no v scukdú k zákonem
Č. 101/20(X) Sb.
(4) Odbčmíc) je pDvirL¢n ozMinič dodaYMdi do pulnácú
dnů pHpadnť změny údajů obsUcných v této smlowč.
Pokud tú n¢učln[, sú odběr dckúlny za od&
v [ozNru s utavřmou smhjuvou w dodiwuřct má prám ad
smlouvy odslouph.
(S) Pokud nedojde k zUájenl doůvky podle pcxjmlnek této
smlouvy z důvodó nečj[lnos|j nebo zmaření z¢ strany
odbčfaTe[c do criceti dnů od !"jího uzavŤcnĹ smjow8 zaniká.
(6) Smlouvu Cl cbdávcc ¢|eklřiny 1« jcdnostmnně pfsemně
v Fovčdžt s výpovědní lhůtou, jeden mčsjc. Lh(júí začíná

prvním dnem oáskdu,Sclho m&íce pc) doručenS
»ovědi druhé sIranč dle bodu B) tohoto čUnku.
(f) Odbémel i dodavud jsou v $OU]Mu s pHslušnými
obc"nými rávnÍmi předpisy oprúvnéni od tělO smlouvy
odsroupir. pro oznámení odstôupenf odběmeli platí bod 8)
tohoto Č1ántu.
{B) Dódavnte1 zasňá odbčratcli pĹscmnosti zpravidla
pmůcdnicwím drŽiCdc po31ovní licencc na pQ$t¢dní
známou Mtcsu. Pigemnm sc pwůžujc za doručcnou
i " léřfpllde, že 8Ĺ odbťraccl zásilku nevyzvedne, nebo 8¢
Uši a vRilí rpä odcs$lMdi jako ncdoručitclná. Poslcdnf
známou adresou je údaj o adrese pto zasí1ánf, wedeoy
příslušnou smluvní sUmou v léto smlouvč, cc znění změn
ozMmených druhé mmné písemně neprodleně .po vzniku
uiko® změny.
(9) UmvkMm nové smjouvy o dodávce ckkth'ny mezi
UčmMky této smlonvy PrO odbčmC místo uvedeH
v článku I. &e lato smbuvu považujc zů ukončenou.

Ú"Ustníci této mjouvy prohlašují, Že si smlouvu přeČetLi, a že smbuva byb uzavřena podle jejich skutečné a svobodné vůle.
Na důkaz toho vlástnoručně tuto smlouvu podepisují.

Dodavatel: Pražská ene .s.
Na Hroudě 8.8.

ř Edm
/en/
2/4 2

Marie Skružn '°
V P,aze dne ' V d,, <1ý

t3 . " '>:
. . . . 1

pozn, Kupní smkuvu podepíš( osoby k tomuto úkonu oprávněné.
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