
2012/OHS/0853
PRE' SMLOUVA O DODÁVCE ELEKTŘINY ČĹ8ĹO 00507254

ze dne 10.10.2002

Dodavatel

Pražská energetika, a.s.

Na Hroudě 149214
100 05 Praha 10

zákazník (odběratel)
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

VrŠÔvická 68/1429
101 38 Praha 1.0 - Vršovice

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským rč: lČ: 00063941
soudgm v Praze, oddíl B, vložka 2405 DIČ:
lČ: 60193913 DIČ: 010·60193913 Bank. spojení: 229024-1500053998/0800

Bankovní spojenl: Spec. symbol:

uzavka]í podk zákona č. 458/2000 Sb. a § 262, odd. 1 zákona č. 513/1991 Sb. smlouvu o dodávce dektňny.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlowy je dodávka elektňny z distňtxičM soustavy dodavatele do odběrného zařkení odběratele na odběrném místě

kanceláře
Vršovická 68/1429 Číslo zákaznického účtu
101 00 Praha 10 - Vrěovice 1057 5442

2. PODMÍNKY DODÁVKY Pro dodávku elektřiny platl ustanovenftéto smlouvy a obecně závazné právni pkdplsy.

3. TECHNICKÁ SPEC1FIKACE
Dodávka ekktňny bude uskutečňwána z distribuční soustavy o napět{ 3*230/400 v
Rezervovaný příkon je yy]édřen jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe (před elektroměrem) 3 x lOC,0 a

cdkový příkon spotřebičů kW
z toho akumulačnf spotřebiče pro vytápění a ohřw vody kW

přímotopné spotřebiče pro vytápění a ohřev vody kW
Součástí této smlouvy je žádost o uzavřEmí smlouvy a technický doklad, který obsahuj8 další údaje o odběrném mlstě.

4. CENA ELEKTŘINY
Cena 'elektřiny je dána platným cBňovým razhodnut(m Energdického ragulačnfho úřadu (dále jen cenový

" předpis) a dk sjednané saztjy C02
Hodnoty základntch položek sazby platné v době uzavření této smlouvy měslční plat za příkon 500,00 kč

plat za dodávku w vysokém tarifu NT) 3 , SŽ~
piat za dodávku v nízkém tarifu (NT) . . 1SMcWh

cq2 - jednotarifová sazba (pro střední spotřebu)

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Adrasa pro
zadání MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

Zálohové období izmů

zjpůsob platby za odebranou elektřinu včatně záloh

Vršovická 68/1429
101 ClO Praha 10 - vršovice

Platební doklad

Odbératd může provést platbu jakýmkollv způsobcm, avšak akceptovaným dodavatdem.

6. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

0., KUN



7. DoDAcf PODMInky
(t) Dodavatel dodává e|¢ktřiDU v rozsahu a za podmínek
6j¢dna^ých vc smku vC o dodávcc clcktřiny (dále LéŽ ,,tala
smlouva").
(2) Jmenovitá pmudov8 hodnota hkvnlbo jisúčc (před
cIekljujjjčrem) a tcchoické parametry měřidho uůfteaí
nesmí zmCnčny bez souhlasu dodávaLele.
(3) Oúběmel }0 vjnen &důvaeli ú uobám pověřenýma zněným ,ciáFjen osobám povčI\cným) dodavátelcm
umoZni[ pHmp k měřicfmu zařízení o nemúeným částem
Qdbemeho deklrického zoHzcní lo účclem pmvcdcof
kontroly, o&čiu, údržby. pmviddného ovčjbUn( Bpdvnosti
měkni, výmen7 či cdcbrůM mčřicľho zaHzeril.
(4) D&lnvaW oprávněn cmjczit nebo pKru§it dodávku
elekiřiny v u oněm stanovených či v téco smlouvč '
sjďoaných případech, tc'mCna .pokud odbčratcl neplnl své
típ1atnó závazky váCi d watch (řádně a včasM zapkK¢m
vyúčtované BPolřebk či jiných plnční smbvnť
sjednaných - tálo ové plm y, 6mluvnf pokuty, chok
z prod]em, n(ihrad¥ Škody apod.). a to ve
odočmém mísW odbmicle.
(S) Dodané mnoŽsčvĹ deklřiny se pro óčely CĹlo sln]ouvy
považujc za sjednaM mnoŽství,
t6) Cuoy:Ĺ průbčh dodávky je cxnezen sjedrmnou hodnotou
rezewovantho pKkonu dle létej smlouvy. Dále může být
omezen z důvMů stmovenfch prNnčmí předpisy, zejména
zákonem C. 458/2000 Sb. (dtjó Jon ene«eúckt zákon) Ulouto
sm)ouvou, u to včeinť podmf«k stmovcnýc pto sjednanou
šubu Za dodávku elektřiny ,
(7) Zphob pŕMupu k méhclmu taŕken( vyplývá z jeho
umimční.
& BMLOUVA O DODÁVCE ELEKTŘINY
(l) Smlouva o dWvce dcktRný b© uzov(rá písemnč [já
Ukhdč oďbératckm přcdložcnť žádosti o uzavftnf smjowy
(ruj tiskopise dMavntdc). a to smnos(ntnč pro každC odběrné
mkto. Pro kädé odbčmé místo uiúže býi současně sjednána
smjcxIvD d dodávce elektřioy pouze 6 jedním odběmk:lem.
(2) Odběmel spolu 8c žádostí d uzavření gmlauvy
o dodávce dcktfiny µ1!cdbžS &davateli doklady potv:zujkf
právni subjeklivitu odbčratdc a totožnost odbčmck nebo
jeho zástupce u dulšľ doklady uaj)ov¢né při8)ušnými
prúvnfmi pkdpisy.
(3) Nová 8mlouva o dodávce ekktřiny se uzAvim:

q) pFi zHmnf ocwého oclbČrnCho mim,
b) pri změně odbčmiele,
·) při změně sazby,
d) Ť raonslnjkci odbémCho ¢lckui¢keho zoHzcnf

zmčcia napáľ, zmčna zpôsobu ochrany před
n"be"j?"čným dotykovým napětlm, ptembtčnj
meřicjoo zařízení apod).

e) pri změní 'menovné proudové hodnoly hlavnlMjisttče (predje|ekuíomerem),
n při změně inmlovanCho příkonu spotlebičů

Mouzicích pro vytápča£. a pHpravu fcplé užitkové
g) =mhei náhradního nebo jinchD zdnjc dekúíny

do odbkného ckktrického zařízm(.
h) při zujčné osmnich údajů Cl odbčcaceli uvedených ve

xmlouvě. pokud není cIohodauto jinak.
g. ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ ODBĚRU ELEKTŘINY
(l) Dodavald uyx'čnc s dodávkou ekktčiny ncjpozdčji do
pěti pmcomkh cinů cxĹe dne pEevzetf všech oůu'ebn chdokladů k uzuvknS smkxrvy d dodávce ej¢kd'ir\y, poĹud

odbčmtd splnil všechny podmfnky r zahájcnf dodhvky
elektřiny podle přístušuých pdvnfc pkdpisů a uzavřel
písemnou mkum o dodhvcc clckCřiny.
(2) Ukmčcnf ódbEru mnámf cxiběmte1 písemně dôdavnleli
patnáct dnO předem q umohif mu pruvcxknl kčného
odečtu. cdcbmni mčficiho zůizcni, popřfpl]dC provedení
dalších opatknf souviejfc(ch b ukončením odběru.
(3) Pii zrušení odbčmého tDĹ$l8 a ukončcnf un1ouvy
o dodóvce e|ektř'int odběmd ke dni ukončení odběru
umoZn( provcdenľ oaečnCho odečtu, odebMni mčfictbo

[j zqisic odµ'jenf svého odbčmého elektrlckChů
mřfzcnl Qd dwuibučM Bcjú$kvý do&waídc dtt podmínek
staRovcDých dodavatelem.
(4) Změna odběmiek bez pl'tmšeM dodávky elektřiny je
možná, pokud původní odbčrud ukoUI bmlouvlj
o dodávce ckkľfiny a současnč nový odbčratcl spIM
padmfnky T sjednánl smlouvy nové, Před ahájeMm
odbčru cIc třiny odbčmtelé umožní dodawteli p lstup
k múiclmu uhzení za účelem prôvcdtnl jeho kontroly
a odečtu,
(S) Pokud odbčratcl nesplní podmfnky pro ukončení
mtouvy o dodávce c1ektřiny, uhradí e1dcthnu odebranou na
odběrném mĹsté tú do doby ukcmčcní dodAvky v scm}adu
irm[nkami IélO smlouvy.

Pokud odbčmd wale opu siil odběrné mfmo
nepožádtú o nkančenf sm1ouvy (mpt odbčmcl sc již nu

^rném misté nczdrZýe a je zde zámvěň očNý hdatel
o dodAvku ¢!cklřihy), pm Sc tato smlouva mši odebrúnim
méřidho zaHtení nebo uzavřcn(m nwc 8mkxlvy pro toto
odběrné místo.

10. HĚŘENĹ
(l) Způsob měřeni odběru elektřiny, umÍsIÉrÚ a druh
mčiiclho zMize ni, vC, mčfickh trams urči
dodavnteL OQdavM¢] tnú ž¢ mčticf tařfzcaf osazeně
u odbémdc vyměnit j bez souhlasu ej přkomnosti odbčrate)e,
· [o pci pbdchozim Qzňámenf, Výměua uůfzenf
nebo jeho cxkbránl je provádkio dodavUe!em nebo oxobami
dodavmelem povacnNli.
(2) Odbčrucl 1¢ po'nnen na WU' Mklad upmvii odběrné
m8lo Qŕo insta 2ci mčňcfbo znkzcnf v Bcmkdu s 7Ech-
nickýmí podmľdmni p7ipojcd dcdavatclc u pKdušným

pkdpisem.
(3) q nemčkných čásl¢cb odběrMho elektrickCho
zařízeni nesmí být pmvňděny ŽÁdné zésahy bez pkdchozfho
souhksu dodavatcle.
(4) Doduvíuel tajistí /ednoúNé čUli mčřicSho zaHzen[
a odbčm6ho clcklríckCho zuHzenl, herě sauvisš
3 mCřcnSm mi neoprávnEné mmipulaci. OdběrMcl pečujco méíicl z'nRzení cak. abý nedo9b k jeho poškozeni nebo
odcitcnl a sleduje jeho 'ádný chod a slav, Odbčmtel jc
povInen zjlšwné závady níj méHc(m zaHzenf. včetně pomšenf
zajištění prmi neopdvněné munipukci (plomby), Duprodkne
oznámi¶ aodavatc!i. jakýkoliY zástih do měHcího bet
souhlasu dodwvatclc sc tůwůj¢.
(S) M6-li odbémcj po¢h?bno8ti o spMvnosti údajů měkni,
nebo zjists·li zi6vadu na mcřiclm zaHícn(, m pďvo nechat je
přezkoušet. Dodavoteij" po'inen m zAkladě pisemné žádosti
cxjbčmde do patnácti od jejího domčeni vymčoit
zařfzcni nebo zajistil ověknS sprůvnošti má'eM. O výskdku
zkoušky dod:jvatet pfsemne vymzumf odběratele.
(6) Je-li ú múicim uHtčM zjištěna úväď& hradl náklady
5P(jl¢nC $ jeho výměnou. pkzkoušcMm nebo ověknSm
sprúvnostl múeni dodavatel. Nenľji igištěna hradí
IT náklady odbe,?tel. '

) ,Náklady rj"ne S výmerjD'U a pléůoďmím měl'icjch
,,mdf cxjběmtel.

(B) J¢-Ĺi na méřicfm zAřĹzcnÍ zjiůčua závada, má poKkozenä
mluvní mima pMvo na stanovení náhmd ní gpotreby
elektřiny. Vznikne·li na múicfm zuHzení Uvadá Wověho
charakteru, že nelze stanovit mnohtví odebrané dckúiny,
uďf sc toto množstvf µxĹls výše spoďeby ve uuvnuelném
období a srovnatcjnCm charuttau odběru, v němž byla
8podebQ řádně méfenm Nejzt-li ulkto stanoviL urči
se množství odebrané elektňň}' "ýpočtem, nebo
pMk výše spoÚcby y Dásleduj)c[m obdobl.

11. ODEČTY BLKKTROMÉRÚ
(l) Ockčty pto ůČdy fakturůcc a v;hodooccd
Mbťcu eleku'int j,= prováděny v pmviddných lntenmje«
zpmvidla jc&nmí za čiyh mkíce, nejmént však jcdenkdl
ročnE
(2) Neumožní-1f ôdběmtel pHstup k měřicímu zaHzcní za
ůčdcm pruvidclného nebo kontrdnlho odeč1u ani o
plscmRem vyrozumCnL vyúčtuje sc apotkba clcktřin? le
spoŮeb7 mlnul£ho období. Pokud (Xi ·1eĺ
neumoZní pHmp ani pH nblcdujfcim odcčtů, může mu být
po pkdchozfm pkemnCm Upozomení dodňvka ¢]ektHDy
pferušemi.

1L NEOPRÁVNĚNÝ ODBĚR
(l) V pH adč zjišoní odběru c1Ektňrtypcxi!c § Sř cne¶ctickajo zák(jn% 1¢ odbčratd rvin"n
uhradii dodavmeil vznik oú Kkcdu. Nebe-li
skutečně vzniklou škodu mnovii, dodavutc) vypočto MhrMu
škody, v soukdu s tfmto úkonem pHslušným pmvMěcľmi
pheclpísy.
(2) Zb poškoteM pTcj$~ků proli ncoµávněnC m[lni·
pulaci je dodovntd oprávněn Mbčratc)i vyijMomt Mhmdu
v souhdu s pMušn{mi pMvnhni bdpisj.(3) Výše náhndy k,cdy dle bodŠ J) a ) článku se

zvµ o náklady spojene st žjištěnfm, zdokumenlovän(m,
"ynodnoccním a odsímnčMm n¢oprávneneho odběru
eick6ny nebo neoprávum manipukcc.

13. ÚČTOVÁNÍ A ZPŮSOB ÚHRADY
(l) Dodávka ekkiHoy bude vyůčiovámna fakiummi
(daňovými doklady) v soukdu se sjtdnanou 6äZtXju cilc
Ěamého cenového předpisu.
"ň změně cenovCho pkxipisu 8¢ 1j¢z změny mlouvy mění
CC[l0 a dodavatel je ojjdvnčn vyůčtcwat d4vku die ňQYé
¢en? a zpósobem wmeným v cenovém kdpisu. DodavatelřDzQčjĹ, dojde-li kc zmeoé ccny v pXbChu faktumčního
ohdohí, spotlEbu elcktřiny (včetně měsfčního platu za
lŠkon) y pomčru duby plamosti původnf u nové ceny.

ďbčratel může dodavnteli oznámit StAV dcklromčm ke dni
změny ceny.
{7) Na předpokládmou spotbebu y¢ ,s/ednmCm zákhovCm
období má dodavatel právo na zQohu. ýše zálohy se sUmovi
v návaznosti rín skutcČnou spotřebu elekttiřjy v před-
cházej/cfm fiikluračnfm období $ pfihlédnutím
¶lména k cenovému vývoji. u oových odbčruelô se výše
mohy '" pkdrk|ádanou spoikbu stnnovl do doby pNnLho
vyůčtovůnj dOuOdOúS ohledem na provotovan€ sµRrebĹČe li
jmcnwitou hodnotu hhvniho jktičc ptcd

elcktrumčxm a platnou ccrrj cIckdiny. Odb&ate1 buck s výši
Nele anC UJohy PrO nbtedujici dAobf seznámen m fůnim
C3) vede oďbémcli zákauiický úČet dodávky
cjcktřiny samosta¢ně no lcaľdE oďbčmé místo. Nu
zákunlckcm' Účcu j9cilL platby zn dodávku dekďiny
zúčtovány proti R?h]cddvkám vyp]yvaiícfm Lěw smlouvy
v pdadf pocúe "eµch dMa $p]atho$t1. flatby ĽSOlj zúČtovány
na )0 úhradě všech pohledáve . V pluebnľm
inyku eu pK)uZfva čldo Lák[unickeho účtu jako vaňnbilnS
symbol. zij3totck zákaznickCbo účtu po pTcjveďcn[ fakturuce
(ťep]alck) pouZi'c dcxhvutd k úhmdé záloh na dodávku
elcktrir]¥ y Mdedujlcfm období q připudnč k úhmdé
s¢amP pohledávek odběmde,
( ) uodavatc! má právo započísl připadný pFepjatek
odbémrde no uhmeM veškerých spmných pohledávek
na jiných záj=nick "ch úČtech (cdběmých místcch) Whožodbčmek. Pokud njodbčrael jiný akcivnf zákuznický ÚČCl,
dochwa1¢] tíhtatck vyrovnä převodem na tento účet.
Doduvmel bude odběratele o provedenych zápočtech
asrvod¢ch zôsmků mul zákaznickými účty infomowt.
( " Platby se zásodné uskul¢čňuj{ v tuzemské měně (CZK).

plmby, l ŮČlů vcdcných
u pcnčžMch ÚSLAvŮ pusobfcfch na ů=mí republtky.
Temfoy sp.lwno«i . pkucb 81QňovĹ dodovacc1, pokud není
dohDdnulo jimk á jsou uvcdeny na kktufc oebo na jiném
pkicbnlm přcdjpisu, PôYinnos[ odbératc1c zaphtit 'e spbčoaokamžikem phpsánf pKsíušné čáslky ve rspěd bankov-
iúho účtu dcxjavalde uvedeoého m pf6|ušn faktuřc označené
Tm/m gymbó|em (č1šĹcm UkaznickCho Účtu).
( ) \ zniknou-li chyby neba omyly při vyúč[ová[jí elctdiny
nesp'ó"ným od:ččcm. použitím n¢spdvného Msobitek
hoanot dektromčru. použitím ôcsprAvnC subý, počutú
chybou majf odběmd a dodavaid právo na
nesprávne y účtovaných částek. V pKpadč c ybnCho
Yýůčlcvánf uOdáVk¥ clcktHny uplatň odočmtel písemně
reklamaci bez zbytecného Cdkiadu.
(7) Dcdavwl tmkjamaci a výzjcďek
oznámí odbčmtdi do pomácu kalcndáhifch dnů ode ne, kdy
r'cklumjci obdržel. Je-li na zákhdč rrklamjjcc vy6[avezja
opmvoá považujc sc současné zej informaci
o výdcdku tmklamůce.
(B) S ohkdcm na zvláštni povúij dodávky cÉcktřiny, kdý
odběmtel TňŮŽG odebím elekifinv nezávisle na vUŮ
dodavatek, oďbčratcl na Zádem pfimčřcným
způsobem zujbíf úhradu budoucích pohledgbek formou

ji$fotý, práva apod. y pHp'!de opaŕ+
vaného pMleni s úhradou u dckthnu je zajtMhů
úhmdZ budoucích pohlcdáve ,podmínkou další dQdá"l,ř
(9) uodavatd má pHvo Účtovat cdběmtdi nákla y za
úkony sEjené dcxíávkou dektřinj;. kleré byly vyvolRny
cxibčralc m, nebo vznikly z jehD zannCní.
(id) v Kpadč rd|en( g Uhmdcm peneZhe částky máopnivnentsmhjvn Amjja práva na ÓřoK i prďkni vc výši

ctmmými pMvmmi předpisy.
(l l) Prodknl odbératde p1nčnlm jeho 6p!atnych Uviuků

považuje za podstatoC ponikn( tm
i« 8POLBČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANQVWĹ
( l} S mlouvô o dodávcc clcktřiny jc platnáôKustmnném poivrzeM. Smlouva je účinM ôsazeMm, ne©
pmved:nfm odečtu mčticfho zařízcnl, pokud není vc
smlouvě uvc&no jinak,
(2) Odběmtd prohlašuje, že veškeré jím FskytnutC Udaje
uvcdcné vc smlouvě jsou SµrÓvn6 a pravdiv
(3) S osobními údaji je ůúMdánó v souladu sc zákonem
č, l0l/2000 Sb.
(4) odbčmd je povinen ozntimi1 d®avaCeli do pmnácli
dnů řípadnE změny údajů (]bs[lželÝch v této smkmvě.pokl)g LÚ neučiní. považuje se odb.r elekcfiny odběr

v rozporu uuvkúou smbuvou a dcdavatel mé právo od
smlouvy odslaupi|,
(S) Pokud ncdoj& k zahdjeM dcdávky podle podminck täo
gmkjuvy l důvMů nečinnoMi nebo zmäkni ze strany
odbčrawk do Uicmi dnů od jejího uzavfenf smlouvb zaniká.
(6) Smlouvu q dodávce e1ekiriny lze jcdnosum)č pšnmm
'yrvědet S výpov6dnÍ IhMou Jeden mědc. Lhůia mčiná
bČmCt prvním ckcm náslcdujšcšho mčslce po &cučen5
'P'vědi d@ struů dc bodu 8) cdhoío článku.
(p) Odbémel i do&vatd j&oů y 6ou)8cju 6 pfísluKnými
Qb¢cnými právními pífcdpisy oprávněni od této smlouvy
odstoupit. pro oznámení odstoupeni odbčmíeH platí bod B)
(Dholo ČIáňku.
(B) Doda¶mte) zasllá (jdberale][ $::emncj3[i zpravidla
prostfcdRiclYĹm drtildc pďčovn( " ¢[lC¢ nu poskdd
známou adresa Píscmnosi sc poYažujc za doručenou
j v Hpadé, že si odbémd zásÍjku nevyzvedne, nebo so

vr5ú zpět odcdlateli jako nedocučitclůá. Podední
imňmou je údaj o Mrese, pro zasf1án(, uvedený
ph"dušnou mluvní Wanoij v tCCo smlouvě, ve znění zrněn
oznámených druhé sLmně pIsemnč ncprodknč po vzniku
takovC změny.
(9) Uuvknťm nové smlouvy o dodávce elektřiny mezi
ljCg5tnlky této smlouvy pro odbčmC místo uvc&nC
ý Článku l. se Cato smlouvu pm'Uuje za ukončenou,

Účastníci tělo smlouvy prohláŠlÚG že si smlouvu přečetli, a že smbuw byla uzavřena podlejejlch skutečné a wobodné vŮle.
' Na důkaz toho vlastnoručně tuto smlouvu podepLsujf.

Dodavatel, Pražská tika, a.s, ' ník
Na Hroudě 1 05 Praha 10 '

4ažs rge[dxa, ä.8,MaM škrú ďbc nc8|ář Ed6n PŔq
O oddě/en/ o

" " """ '
%

'"""" 23-10- á

Pozn. Kupní smšouvu podepľší osoby k |omuto Úkonu oprávněné, 1


