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PRE SMLOUVA O DODÁVCE ELEKTŘINY
P'OĹSKÓ as.

00333114ČÍSĹO

ze dne 11.12 .2000

Dodavatel

PRAŽSKÁ ENERGETIKA
akciová společnost

Na Hroudě 4
100 05 Praha 10

a . ·ákazník (odběratel) ,

Obvodní úřad-Městská část P-IO

Vršovická 68/1429
101 38 PRAHA 10 - Vršovice
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FIČ: IČO: 00063941
IČO: 60193913 DIČ: 010 -60193913 DIČ:
Bankovní spojení: 19 - Bank.spojení: 229024-1500053998/0800 '

Spec. symbol:

uzavfrajÍ podle zákona č. 222194 Sb, a § 262, odst. 1 Obchodního zákoníku smlouvu o dodávce doktřiny.
.1. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětom smlouvy je dodávka elektřiny z rozvodného zařízení dodavatele do odběrného zaHzeni odběratele
v odběrném místě:

· · osvětlení terasy Číslo zákaZnického účúvršovická 68/1429
101 38 praha 10 - vršovice 1057 5439

2. PODMINKY'DODÁVKY Pro dodávku elektřiny platí obecně závazné právni předpisy a dodací podmínky
uvedené na rúbu této smlouvy,

3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Dodávka eleĹctřiny bude uskutečňována z rozvodného zařízení dodavatele o napětí 3*230/400 v
V době sjednánítéto smlouvy byl na odběrném místě instalován hlavní jistič (před elektroměrem) 80 . O a

. Celkový příkon spotřebičů 14 . 00 ,wz toho akumulační spotřebiče pro vytápění a ohřev vody ,w
přímotopné spotře6iče pro vytápění a ohřev vody ,w

Nedňnou součástňéto smfouvy je žádost o uzavření smlouvy a technický doklad, který obsahuje další údaje o odběrném místě.

, 4. CENA ELEKTŘINY ' .
Cena elektřiny j8 stanovena podle platného ceníku. Dodávka elektňny budB účtována dle sazby
Hodnoty základních položek sazby platné v době uzavřeni té'to smlouvy: stálý měsíční plat

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

C2
88 , 60 Kč
3 , 6 3 K&Wh

" _ " KC/kWh
zvláštni položky sazby

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY Zálohové obdobf
Adresa pro
zasflán( faktur Obvodní úřad-Městská část P-lO Způsob úhrady dodávky '

Vršovická 68/1429 platební doklad
101 R , PRAHA 10 - Vršovice

k

120 dnů

P

Pokud odběMd provede platbu dle dodavatelem nově nabldnMého způsobu, měnf·se t{m způsob úhrady sjedmný v této smbuvě na takto nabídnutý
nový způsob (akceptace změny smlouvy).

6. ZVLÁŠTNÍ UJEĎNÁNĹ' . ' '
r , - r
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DODACÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ POÓM1NKY
(j) DochvMel dodává dckthm v rtmuu a v podminkkh sjcdha·
ných vc mkxive o dMävct dektRrty obchMinkh podmSnkkb
&dávky
(2) RmmvovmY pKk'm je h(jdmm tteklňcktho pNo'm odpoví-
daj!c1 hodncňt :imcncjvifCho hb;n[ho jis1ičc (pikd clťkmmč·
rem) sjedmná 3 dodavafelcm pm dmé cdbtme mm Nj základě
iáo 5· UF'čUjc µxji1 odtčrme ria ůčchč
nákkudcch spoj'ný'h s přip?j¢ním 4¢ Ujjiš1tnjm pK)b-
dovmCho ptlkcm.
(3) Kodnow jmenovitého µoudu hh;nlho jislíčc (Nd ddctrůmč-
rem) ye jmkmjč o dodávce dckttiny ncsmi býľ unťnéna
bet scuhlasu dochvatcl= ,
(4) Odtčm6el tajĹbÚ ľcchnické podmínky pct) blokování odběru
dckúiny pwu vytáp!d a piHpmw tcplC uZitkovC vedy
podl' půkynô dodavuele. '
(S) OdbČmtd umotnl oprávněným dcdavMdc RdKj
povčkným cLu)bám pNmp k mčřic(mu odbčmCmu clcktrickCmu
uHtcn(, K¢cR k pfipnjc']o na rozwjdnC imNxnd dodwatck za Uče.
lem odečtu dckuumčm, QdrZljy a kontroly dodrbováM smluvnich
µxhMneL '
(6) DodaímW omezí nebo premSl dodávku dektjiny. p~ odbč-
ťälc] cxkbM ¢lckc!inu y sc smlouvou. zejména pri
mpkoenj pohledAvek vyplgvEŮkjch ze smbuvy o dodáv¢¢ ¢|¢kujny,
(7) Dodavwel pkruSL omcú nebO depfe &davku dththy
ĺ dôvodu ntmpláoenl xpbtnť (řakwm UkĹ!L náhnda
šUdy. smtuvnd pokuta b pkxjj y kwémkoľiv odbCmtm mímč odbč-
MC1¢. JC3lii2¢ ôdbEmid ŕKsplMl 9vOlj povkmost uhradit pahkdavky
mi v dodatečné lhůtě, kterou mu dodamel sluwil y u?oz(men[n

P ,

~Yku ptaušL '
(B) Smlcmvo o ckd5vce e1tktliny :6c uzavh6:

h) ph' zjízcnl wvcho odtcmchů mím,
b) pri rdccmůkci cxjbčMhô ckktrickCho zatfumí (zmtm

dtxSávuM ckkúíny. tmím způsobu ochmny pEed
ncbczpečným &ňykavým mipusm mEh"ciho
·aKzcd, apod.). :

C) pfi zmčnč hodnoty jmcnwtttho poudu hlavnWo ji9ic:
ckktrrmhtm). '

d) pfi unčne µonu xloutfckh pm
vytápčn! a pf1µavu trpíc užiúávC my,

c) pFi imdaci růhradnlho oebÓ jinäto ~ clttúiny do
cdhčmCho Ckktrického zaHzenf,

n jiři odb&atclc (uněua právní $Utlicktivi(y, mém
jn±nií), "

g) ph zmCnč :
h) pFi unčnč wbtnkh µxjmínCk ýednaných vc smlcmť,

pokud mnď dQhcxjnuk) jiňú¶ :

ZAHAjENIA UKONČENÍ ODBĚRU ELEKTRINY
(l) Dockvatd ~1)c s ckxlávLou dckthny nejpo'ději do 3(1 dnů
ode dm =vzc1ĺ všmh poůdmýa didddó k utavknĹ smk)uvy
o dodávce deluňoy, pokud odblratd spld1 všcchny Mnrůnky pro
zab*ní dodávky ckkůiny uuvkl sirdww d ckxj5v« dclaEiny.
(2) Ukan¢tn1 cdbčru deklŕiny aznámí odbčmd dodava-
teli 30 drib pfcďem a umuhď mu pmaknl hmtoCho odečtu, dc-
hrácú mčKcIbo zaHzenľ. ppNpadč pruvďtM dWškh oµdcn1 souvi-
·ejkkh g ukonČenlm odb&u. Při u1i!l¢n| odběmCho mhla odbčmd
Le dni uúmčŕM odHru dcktřiny dálc z·jiA1 odpQjcní .mlhu CXJNm
ného eldĹĽrlddbo uKzcní od uHzcM dcňavuläc.
Plaumí $Mouvy 0 {kjdáv¢¢ el¢kůiny bučk ukončena po 'ymvnád
Wech závazků ľ al vyplývajtcNh. :
(3) Zmčna oďbEŕu9c bez pkmkM dod5vky ckkůiny je možní
pK)kud phvcxlrd dbCratd utonč[ srnlWvu o cIekůiny sou-
Casnč novy uimtd spIM podmínky pro mlůuvy ňcv\é. Ruj
zaMjcnjm odbčm ckkdioy cdbčratdC umoZnl &davaldi přtmp
k NHcfmu tahZcnl u účdcm j¢ho kontroly ó cddtu
$tAYŮ.

(4) mm odbCnlel ncsplM Mmfrzky pro ukončeM smlouvy
o doUrcc clekůiny, uhmdj odtbmnou ekktfinu a2 do doby ukončn
nl dodůvky, a Id y podrm(luch smlowy o ckx!áva' dckUMy 8 Mm
poslcdnC šjcdmnC. ,

MEREN1 -
(l) Způsob mCj\en1 odHru ckkůlny, umfMčnľ ujtňcí xupmvy,
druh mčŕkiho :uďfícnf vC. měHčleh Uamf~tm uíčl dodavatd,
Dcxkvoid múk nBHcí aďfzcM u odbčmek i bez

a lmtomnoui cxbtmck,
(2) odbemd uµavi byľ txINrnC taHzcnf $oUvi$¢jw g mčkmlm
ůdbčru dektiäy pxjk pdkynů dcxhvakK
(3) OSMI mtřicl soupmw po pod"
mí! a m pmitbnC cKjbčmttlc do iS dnů po mvknf
míjouvy n ckdSvcc clckúiny.
4) zajiw jednoúivC čbli mčŕicbo zaHzcnš a odb'čm6
ho CkkúickFha utHzcd, které souňd s n¢bo ktaým pj9-
chh( ncHhmá eltkQTim, proti ncoprůvnénC mnipubci (napi. za'k'y-
dm mpbmbvánim). žij poškozcd uuÁaů
dbčnid u Labdý jcdncnlivý pHpad poškwenl náhrMu šLotíy pcdk
vyhlášky.
(S) Odbčracl pďujc Cl zaHítní ak, aby k jeho
pofkazení neba odcixtnl 6léÚuje jcho fádný cheň. závady
v mčkni, klať je schopen uhlb$ ncpMlcnč. o·jpoMěji vLak
do 3 dnO po zjittčnf plsemnč dtxkvatdL Doc!avMc1 m ph'dpokjada

odbCratclc Úvadu ckjshmnf do IS &0 od
'y.
(6) !V1á·ti odbčntd půchybncmi o Rmvno$tj Qdajů íaH-
zení pa2ádd pbemč dodamicle o ůřďhj těchto tme-
m. KczkwScnf mčľlclch cxjbémttl,
vyménf do 13 dM íMKd zÚfzenf žij ~khjdu pQk$kylnuú potkb-
M! scmčinnmii cxlbCmele, zogisú jdlD óřbdnf pkzkouSmf a o Yýsjcd-
ku zkoušky pfscmnč výroajm$ ®bčm¢dz
(7) zjisAj-ll 19c pri éednhn pkZkouknC 2¢ sc údaj zkoušeného
rMticfha záKzeuľ odchyluje od hodruy vím na Npoušlí
lcchnickA mmna, dmdl zvýhodnW 3třäň3 čXtku odpoň-
dqjld chybě mčřmí to ode dne, kdy távMa vmikk; ne]tc·li to Ují-
slit, uhmdř rozdfl cuc pkdcMzcjtciho CKŠbČhL Ndkkdy 3poj'nc
s výmhiou a Meuouge(lím mCtícltxj LUhrni uhradl docbvatd
(b) zjisU-jí sc pfi úMním pkzkauknľ. Ze uc údaj zkaušcnCho
mčNcIho uKztnf fl¢(xlchylujc cd UutcčhC hodnuty vfcc, neZ připou-
šti tectirúckä nonna. uhruj( Mkkidy "pojcnc s výměnou a pňt&ou9>
ním mčHdho zMhmš odbcmcl.

ODEČTY ELEKTROMĚRŮ
(l) Ckkčty dckkmmčm pm ůčejy faknimcc a vyhcxhurcní čxjbčru
elektfiny pmvád! dodama v pmvidciných ncjm&ě
všák j¢(kmĹm
(2) Uwdený pvuujc ta splnčný. µuvajc-li dcdamcl
cddct nejdtívc is dnD plied h ncjpoujčji 15 dn6 pk) dm
dm odstavci l.
(3) NmmZd-li ¶xúovW pHmp k mčficfmu itaHxnÍ
li) ůčclcm pruvcdcni pmvkklMho odečru, Mže mu bý' pci plŕdcku
zIm pbcmMm upoíomEM dôdávb ck+y pifc'ušena.

r
SMLUVNI POKUTY

(l) Dodmid nhmďl ďbCmlcli Cblku ve výši 1O.D00.- KČ
nabdrženl lermfnu pro yýmčnu mčticl» ŽááQA cdbČ'm-
tele m 6čdem jeho pFeikoukM, poUď sc rekjanwce prdúbe jako
WT&vnčnt
(2) v mkaj s vráctdm pkphUu při mldj vyúčlo-
vád. pokud mluvní 3uud)' v tú1ik-ĺ H1J¢I1[ ňtj ůjmíu
tpôvdbw vyruvnánI dôMdnou, tap1at( &davntd odbčmleji smjuvní
pokutu vc výji dvou pmmilc z dluZnC částky sMKnC d poMc-
dávky to každý dm ode dne vymvMM.
{3) Za neuµdvnčný odběr pďk 22 ďsi, l pkm. u b). C) Uko-
na č. 222/94 Sb, tapkuf dodavatdi homě šh'dy
i mjuvnl pokwu vc výsl pčtinábcjliLLj ceny ~VUQ o&bunC
clcklřiny smrmcňč podjc vyhláSky, ncjmťnC vlak lOj00ä- KČ.
(4) (XlbčMd uhndf MvMc1i čblkú vc vyši 10AO0.· KC:

a) m odbCr ckkůioy v ro'zpom s uzavFtnou
b) Kb ~vnCnou cleklřiny jiMmu (§ 6 odst. 6

vyhlášky č. 169/!995 Sbj, m kah'ý °tjišlčný NM
cl ta mUldho mm dcdava¢dc tm jeho sc'uhja-

su,
d) u qxikovawC mjmcQNú pHmpu k Hřidmu udhm! .

(S) PR pmdlcd pIarcrdm faktur näo údoh za dodávku eldafiny
zůplmf Mbčmícl dcxkvwtdi mkvnl pdkutu vc výsl CJvQU prrxnilc
z &nnůío dluZnCh¢j 31anij účtu dodávky ckkůiny.
(b) Cdbčmlel uhmdl dodomcli kromě smluvnf pdkuty náhmdu
škody.
(7) NáklMy na zbytcčncm rem ckxhvmeje yyvchnC
odbCrmlcm íuuj cxjbčmd
(B) Pto výprjčct aáhndy kedy Mic vyhlášky a sm!umj je
µnúijc účiMk cKkbkmCdeklhny rovný jedné.

P

' UCTOVAN1 A PLACENI
(l) dcHtMy Hi6c ůčcuvám podk: sazby sjednmé ye
mbuvč o &vcc eÍtkcňny, C¢m ekkúinyjc perk plá-

ccnwtho phadpisu (cenlkuk. pri unént cenmrCho phedpisu se
bez zmčny smjôuvy cfal Dodavwe] môZe. pkud dcgjdc ke
jjnčjič ccny v průbčhu cb&bj, sµMtbu ekktfiny m-
dčlit y pcmCiu doby Nmo$lj pávodn( & ljovC ceny.
(2) DodávLa dcktřiny sc ŮčtUj¢ fakcurami Lib «kbrancm cIdct!ínu
vc {akturúll[m obdob(, kwC je vymc:ztm pmvidelnými cdcčly.
(3) Dndávky cl¢ktFiny u jďn«livá odbčmd mfsta lChd oďb&a1>
k je matno fahurovm $ollčkjvou fáknuou.
(J) Na úhradu odcbraM. dc dosud ncvyfakcumanC dcktfiny
odbčmicj pIaď dcdavotdi úlohy inc výši
cleklhny. výši úlohy AaixM dodavatel m úkhdč očckávanC spo-
úcby y IcjMna k ccnwhnu Yývoji nebo jirjým tkhcxS-
nijtým zpásoibem. Ckibčmtel bude s výů nkjhy pro násĹK
dujlcf období a jcj[ setnámen. ZrMňu dáky

období Ile Lee umvkni nové kuprú smlmvy.
(S) vcdc odbhmcli zákaznický (1&( ckxjb'ky tlckL'iny
smnumtM ta kiMC odbtmé Hm s yĺcc ?ákaLn|ckýlnj
účey může dMavaid skŮčh zákauúckC ůčry do skupino-

(Jč(u. Fakim dĽupígovCho účtu (scMČloYá) $druule pMušné
ph'dpisy pj4lbý Ukunlckých ůčt&No ukunkkcm nebo skupfno-
věin OCtu jmi platby Lá dodllvku :kkth"ny zóčmáuy pnul pohle-
dávkám vydývqjš¢fm u smluwy v pohdí podle jcji¢h dua spIa-
ňMli. V plúetmim $1ýku .ie poiůFvá čĺsjq ukaznkkcho netk) skupt
novtho Účtu jakD variobibf symbd. Zôswek ukAznickcbo nebo
sHpinovChů ůClů pk' pmedco( fúctunce (pkplMck1 dock-
välel k ůlímdé záloh na dodávku ekkctío) y nás1edujkjm obdubl.
(6} Ukončením cKitčňj ck$aliôy sc úkamický U¢el um« ph
hklumci součlovcm (okturw se zákamlcký úč« U?Av1¢ ok¢mC¢nlm
všech obsazených %bCr6 clckúiny. ZäsLalek (pftpfalek, !p1atek)

stww YýľUvňó. pokud má ®bčMdjiný úkunkký
Účcl. doduate) zôslctek vyrwM ptľYQdcm ria lento Účel,
(7} Zpáscib ptacaí je 5tanovcn ve smhuO o dcxláwe dektriny.
p1mby sc y lwcnuké měně.' B¢zho(oyo3tnj pIulby se
usk&čňuji z účtů vedených u p¢nmsch úmvů půmbfc(ch na Umní
ČJedct rcpublity.
(B) Plulby zd clektřim j3oU v lcímfnu uvetknCm na zúčto-
vccfm dakjadu. Termín bpjatnosú čIní úsodnt ]4 dM ext dína cxk-
sIánl vyúčtMM, Těmúncm ůhmdy 3c mzumS chitum pNp9M čáslky
na Ůča

(9) V pKpadě chybnC Faktumcc cšodávky cIckůiny upktní Udbhm-
tel v pffstušnC obchodní kmcelúi dexiwu1c[c neprodknč.
Včasná mkbmacc má cxjklůdný účinek pcnzc tehdy, pokud 3é prob-
Ze jcjs oprávmag.
(IQ) Dodmůcl XkkmM ptctkouM vµkdck ozMmt cdbcmtll
do 30 dnů ode dnm kdy oMrZel. Způsob vynwnůM muLÍ·
1u tap)aoenC a ntklarmd umoveM čwky bude y rámci
Hld~dho Huni.
(JI) S ohkxkm na zvlĹKtní po'vahu dodá;ky ckkůiny, kdy cdtCra-
Cc] rMže Qeblrm ¢leklfimj nj vůli dcxkvalele. odbčmtel
pfiMhmým zpásobem úhradu budůudch pohlcdávrk (mojct-
KoM úmkn. bankm( Uruka. Kmce. apod.).
(l 2) V pHpadt pnRfení s plabxml Lá ekkttim slo8 txlNmld kauci
vc výši očeUvznC prômhM platby ckkttim. V pfípa"
dt pnxsleM $ óhradcu půatcb 2& dďuihu je sIohmřf
Kmce pxicrňnkw ddši dodávky. .
()3) Kauce buck dcdavmelem prO bytí dluzných čósKk po
ukon&n1 dcdávky ckklřiny. zůmick iusuccbudc pci vymmád všech
Ůvázjců odbčmldc ckxiavmdcm Mctm do 30-lj dnO po ukuočen(
pIunas1i smbu'vy o dodávce e1dúiny. ,
(W) O 3btcn|.k=c uzavtt dodamíd cdbtmlekm ptmnnoo
dähcxhE.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(l) Smjouw o dodhrc dekůiny je platná po oboumnnCm potvr-
Ltň[. Smlauva jc Ůčlnn,5 asmmfm mčNclho můtňl, pokud äc1IĹ vt

Mmmmjinak.
(2) Pokud nedojde k zahd\jení dodávky podle podmiack Clo ATÚCKk
vy po:thývd smjoů\H pWnosú.
(3) Uuvh:tňm noví smlouvy o dodňv'ee clckUiny sc uto
ML
(4) Smlouvu o dodávce cleklřiný lze jedrmUmoč vypovčdá
u "ýµyvedj výpo¥cdnj lhMou 6 řňě«Ô. Lhůta ujčiná tiCZCL pky·
dm dnem [xblcduj(dho mbkc po dcruCaů "ýpovédi druhé scmné.

.

)
Účastníci této sihk)uvy prohlašují, že si mlouvu pkčetlj a že smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné a svobodné vôle

, a Že jí neuzavřeli v úsi1ĺ Na důkaz tohoto vlastnoruČně tuto srrílouvu podepkují. ·

' " ' Úňad městské části Praha iů l
: Dodavatel: l Zákazník (odběratel)' Odbor ho odáiSké správy '

""'== ) :! " '"'"° i
Na Fhoudě, " 1 1 -12- 2000 ': V Praze dne 100 Q5 Praha 10 ...A ·.. 1.1 .:.12' m t V . ... .... . dne .. .. . . . .. . .

.
Poza: Kupní sňlouvu podepíší osoby k tomuto úkonu oprávněné.
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