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SMLOUVA O DODÁVCE ELEKTŘINY čÍslo 00507100

l M WG ze dne '°·'°·'°°'
Dodav&td

Pražská energetika, as.

Na Hroudě 1492/4
100 05 Praha 10

zákazník (odběratel)
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

Vršovická 68/1429
101 38 Praha 10 - vršovice

Zap3aná v obchodním rejstříku vedeném Městským rč: lČ: 00063941
soudem v Praze, o®íľ B, vložka 2405 DIČ:
lČ: 60193913 DIČ: 010-60193913 Bank. spojení: 229024-1500053998/0800

Bankovní spojení: Spec. symbol:

uzavírají podle zákona č. 458/2000 Sb. a § 262, odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. smlouvu q dodávce elektřiny.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY
Pŕedmětóm smlouvy je dodávka elektřiny z distribuční soustavy dodavatele do odběrného zařfzení odběralek na odběrném místě

kanceláře
VrŠovická 68/142 9 Člslo zákaznického účtu
101 00 Praha 10 - Vršovice 1057 5447

2. PODMÍNKY DODÁVKY Pro dodávku děktňny pIati ustanovení této smlouvy a obecně závazné právní předpisy-

3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Dcdávka e!ektřlny bude uskutečňována z distribuční soustavy o napětl 3*230/400 v
Rezervovaný přkm je \Mádřen jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe (pbd elektroměrem) 3 x 80.0 a

Celkový přkon spottebičů ,w
z toho akumdační spotřebiče pro vytápěnř a ohkv vody kW

přfmotopné spo1l'ebiče pro vytápěni a ohřev vody kW
Sclučá3tľ této smlouvy je žádost o uzavřenl smlouvy a l*hnický doklad, který otsahuje další údaje q odběrném místě.

4. CENA ELEKTŘINY
Cena ékktřiny jo dána platným cenovým rozhodnutIm Energetického regulačrdho úřadu (dálô jen cenový
předpis) a dle 8jednané sazby ' C02
Hodnoty záklaCních položek sazby platné v době uzavření této smlouvy měsíční plat za př(kon 400,00 kč

plat za dodávku ve vysokém tarifu Nt) 3 , 5mkwh
p!at za dodávku v nkkém tarifů (NT) - - Kč/kWh

C02- jednotarifová 8azba (pro střední 8pQtřebu)

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Adresa pro
zadání MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

Zálohové obdcbl 12cMů

Způsob platby za odebranou doktřinu včetně záloh

Vršovická 68/1429
101 00 Praha 10 - Vrěovice

Platební dcjklad

Odběratel může provést platbu jakýmkoliv způsobem, wSak akcsptovaným d®awtelem.

6. ZVLÁŠTNÍ UjEDNÁNÍ

cbc>kkn t15karny, & &, koun ffe mmm



7. DODACÍ PODMÍNKY
(l) Dôdwald dcxMvá dektřinu y rouůu a za podmkek
·jednaných vc mlouvě o d(KLáv¢¢ ckktřiuy (dále téŽ ,juto
smlmva'"}.
(2) Jmcnoviiá proudcná hcjdnoul hlavnlho jkčiče (pkd
elekrromtrtm) a tcchnickC parametry měScihj zařkcni "
namf být změněny ĺjcl muhlasu
(3) Oabčratel /e pcwjr.cn codmtcli a cmbám pověřeným
a zmocn&Ym ,dúíe 'en oscibám pověřeným) doduvatc!cmumQžnit phs:up k mĹři:lmu zařřzeM o neméFeným čdswm

odbťrnébo cIcktrickCho zařfzenf za účclcm provedcrtf
komroly, ®¢ČUu. údrŽby, µwidolného ovUovůr,f
mátM· "ý"č"|' /či Odthr1inl Wfidho uÚÍzenL
(4) Dockwate,á "" oprávněn umtzir nebo éřcru$ít dodhvku ,
elckCfin v l oriem gtanovčných či v táosj¢dmnjkh pHpude'h. :'tmef]a pokud ôdbčratd ncp1nľ své
splutnC Uvazky vůči d_K_avalcli (T6dnC, u včusnC upkcen(
vyůčtované clck[!ínt či jiných plntnl smluvot
sjednmých - tálo ově plat y, smluvaí pokwy, úrokj'mdlcnj, náhradj' škody apod.), 8 Co ve hcrémkoĽ

iočmCm rnlstč odbemide.
(S) D[)dtlnC nínobtvf elektřiny sc pro rhdy LéľO smlouvy
%Uujc Zlí gjednanC

Casovg průběh dodávky jo QmczEřj sjednanou hodnotou
pŕikcmu dle této 6m|ouvy, Dák úbŮŽ¢ býi

omezen z důvodů Pdvnlmi ,µfedpigy, zejména
zákonem č. 45&/2000 Sb. (dule jen cnerµucY zákon)a touto
smlouvou, a to včctnč cd mlnck 6Ľw1ovenýc pro sjďnunousazbu Ul dodávku MekÔiny.

(7) Zpikub pSstupu k mglic[mu túkcr,f vyplývá l jchu
umĹsŮnĹ
8. SMLOUVA O DODÁVCE ELEKTŘIMY
(l) Smlouva o dMávce ekktřiný sc uzavírá pkcmnč na
základě odbčmtdem předložené žadcmi o uzavhmľ smlouvy
(na u'$ktypi$¢ d%avatele). to pro kaZdě odbCrM
m(sto. Pru kaŽdé odběrné místo může být scučasnč sjednána
smlouva o dudávce elektřiny jxjů2¢ jednlm odběrue!em.
{2) Odbčmel £po|u se ďdcM o ůzuvkd bmkjuvy
o dodávce ekkůiny p!bdloži dodwutdi doklady po¶vřzujícf

ávnf suýektwitu odb&atde a tOtoŽnos( odběratele nebQ;h0 uscu cc a dajší dOkkdy mnovcnC pfblusnými
dvními piby.?3) Nov smFouva o dcA6vce CIektliny uzaňrá:

a) pfi ífízenl nového udbčmäo m$stu,
b) pfi zmčnč ndbčmde,
¢) při zm&né subý,
d) při cxlbtmcho dckuickcho zWzenl

(zmčntj napčtf, unCu tpůsobu ocMany pkd
näezpečným do[ykovým napčtSm. přtmjs|Cn|
méňcino zahzeni apod.).

e) p,ři zmEnč 'mcnovRC Pmudavé hcxinoty hhvního
j1súč¢ (pk ¢|¢kmmEremh

f) při změně inmlovmého pHkpnu spô'třebiCó
slouZíckh pro vyWpľM pfípravu wplC užitkovC

g) ;Adt;$(a]ac) r,5hrudnbo nebo jiného ukuje elckíhhy

do cidbčmCho el5ktňckCho znfizenf,
h) při zmčně omtnkh ůdajůo Mben|e|i uvedených ve

smlouvč. pkud není jinak.
g. ZAHÁJEWĹ A UKONČENÍ ODBĚRU ELEKTŘINY
(l) Dodava[el započne s dcdávkDu cIcktFiny n"jpozději do
peti pmcuvních dnů Ocj¢ dn¢ pkvzcti všech poĽkbntch
doklodů k utavhenÍ smlouvy q dcxlávcc clekthoy. po úd
cxlběmel všechny pQdmfnky to uhójmi dodávkyckklřiny pcx3le pH:sjďných PT'JvÁ pífedpisů uzavře)
písemm>u 6m[ouvu o dodávce ekktřiny,
\2) UkonCed odběru omámí cjdběTatcl pf&¢mnč dďwateli
EtMa dnů pkdcm q umoZnj mu provcdcni kímcčtiCho

cČtu, cdcbdM mčŇcIho F)prfµde pFov(gd¢nl
dclšlch opotknl 5Quvis¢jíclch b Ukončcním DdbČnj.
(3) Při uušcní cxlběrnCho tnMa q ukončcnf unlouvy
o dodávcc ckktřin odbčrate) ke dni ukcmčení c>dbčruurnoZnl provukrů Ĺnečného ®ečru, odcbránľ měřicfho
7AjĹzenf a oc!pc';'cM mbeméhQ elektrického
zaHzcM od dlsL"ibučnf soustavy dodavokle dle podmínek
slmover dodwúelem.
(4) Zm na odbčmldc bez ptemknf &důvky elehňny je
možní pokud pôvMnf odbťmel ukončí smlouvu
d dodávce dckthny a nový odběratel splnf
podmfnky ro sjcdUM smlouvy 1jCjV¢. Před zahájením
odbčm odběrmclé UmoŽni dodavaidi pHstup
k mčlíclmu zďizcnf u ůčdcm provedení jeho kontroly

cdečtu.
(S) Pokud odbčmel pMminky pro ukončcní
smlouvy o dodáwce ekktňny, uhwdf ciekľMu odebmnou na
odbčmCm mlsů u do doby uicon¢ent dcdávky y sjuíacju
s}xydm(ntuni céso smjouvy.
(d) Pokud odbťmel trvale opusiil odbčrnC mfm
o nepožádd o ukcnčenf smlowy (mpt Mbčratcj sc jít
odbémém mfstě rlczdržŤ j· zde zárcwěD nový žadaíd
o dodávku c!ektřiny). pa tato $m[ouva tuší adebrWlm
múicfho zaHzcnľ nebo uzavřením nové 8rrÚoUvý pro lOto
odbčmC mi»¢c>,

10. MÉÄENĹ
(I) Způsob měkni odběru clckiřiny. umhtčni a druh
mtficího zařkcůľ, vC. mčŕiclch trandortMtorů urČí
dodnvaid. DodDv&te| môže měřicí uíHzent osuzenC
u odbčmele vymčnici bez q pNCamnostŕ cAb&atde,
a to po pkdchozfm ozUmcM. Výměna zaHzení
nebo jcho odebrání je µwáděno dcdavuelcm ntbo čmbnmi
dodavatejcm povČ bnými,
(2) Odbčratcj1¢ pů"incn na sYáj nUlad upmvií odbčmC
mím pro insL.ůci mťh"c5ho učz¢rĺ v s 'Těch-
nickými podmlnkamí phpojcnl dodavatele 3 přklušným
cenoým pred?is¢m.
(3) a aemčkných čibtech cpdbčrnCho clekňckého
uSzcnl nesmí býc pmvUčny žádné úsohy bez pMchoúho
suuhksu dodavatek.
(4) zajísú /cdnotlivé čdsri múicfho uzhtzcM
a o4bčméhci elektnckťho iwříumL ktuC iQwÍ6Ĺ
b mčhmím mi ncoprávnčnC manipulaci. Odbémlcl počuj"(i měňd átenf tak. aby n¢doškl k jcho pK)&oícnl nebo
cAcizenj a dedujc jeho hsduý chod a xtmt Odbčmel jc
povinen Újštěne z1Nadý mčřieím zMízenf, včetně µmišenf

proti n«'pcá'néné manipu)aci (plomby), ncp'odknč
otnámit uodavutcu, jakýkohv zásah do bcz
sauh)nsu dodwmele zakazujo.
(S) Má-li q spAvncxú údajů měknl,
nebo ?jistš-li úvodu nn znřfzeni, m6 právo nechat je
pkůcwštt. Dodovawl je r"in¢n m ůkladČ fsemnC ůdosú
Qbčmclc do dnu gkš jcjlho doTUč¢n/'vymčni¢ Nřid
znh"ztnf nebo mjisút ovčřenj správnosú mčknl, Cl výsledku
Uuušky &davatd piscrnnč cxibčmck.
(6) , k-li nit mčňcim zařlzcn( zjĹštčT1A úvida, hradí náklady
spoľenC s Jebe výměnou. phzkouknim nebo ovČhním
&pruvr.cjslj měkni dodavaícL N¢ni-[i závada zjĹšlěM hmdi
310 Mklady odbémtej.

) ,Náklady 8 "ýmčnou [l pčczkoušeohn mčřicfch
trans,armálorů mdi c)dbčml¢l.
(B) leji na métidm zaKzenf zjištěnu závada, má pcyško7ená
smluvM 6jTáňa právo na náhradol 8potkby

Vznikne-li ň8 mčhclm mKzení lakoY€ho
chmkteru, že nelze stůnovii množství cRkbrané elektřiny,
UFČĹ sc loto mnobtví pcdlc výšc spotřeby vc mvnatdnCm
období a smvnatelném chamktcm c>d5eru, y DČTřbŽ byla
spolj'cba l'ádné měřeno. Nclu-li gpollttm čtiho sutncwit, určl
se mnoZsrvf cKl¢bTanC ¢kktřinif'ýpočiem. nebo dcAatcčnč
pudk výše 6pGtkby v nhlcduj m obdobf.

11. ODKČTY ELEKTROMĚRŮ
(l) Odečty ckkromťrů pm účely fahuracc a v¥hodnQc¢nS
odběru elckďiof jsou prováděny v prwkklných miuvatcch,
zpravidla j¢d¢n^[ čtyři méske, nejméně však jcdenknái
řQčÁč."
(2) Ncumožnf.]i odbčratc) přimp k měřícímu zaHzen( za
účelem pravidclného konlTdního odďiu ani po
písemném vyrozumčnl. vyúčwjě 5¢ spolkba cĹ¢kúin? odeminu!Ch3 srovnntdného obdob', Pokud cdmcei
ncumoZul pKsfup ani při nůs]cduj[cfm cdcčtu, mák mu být
po ptcdchozim pfsemnCm dodávW elektřiny
přu uSem.
1L NEOPRÁVNĚNÝ ODBĚR
(l) v µrfľude zjiEtčni ncvprávnEnCko odběru elektřiny
=1' R:=
ŮUtCČRČ vzniklou škodu mnovit, dodavmd vypčic náhradu
§}°dy;,'y:ouladu s ďmto zákoncm pMusnými prováděcSmi
ŠPZa poškotcnf prostředků proti neaprúvoěné mni-

pulaci j¢ dodavutd ďbčrmdi vyúČtovat náhradu
==='U=='u'7j {cholo článku 8.

zv šI Cl Mklndy spojené se z,jištčnSm, MokumcntovXIm,vy{odDocEm|m a odwančnfm rlcop[áv[lč[jCtlo odběru

et:k¢iny ncbo rmnipulnce.

1J. ÚČTOVÁNÍ A ZPŮSOB ÚHRADY
(l) Dodávka elcklřiny bude vyůčtovSvána fakturami
(duňovými doklady) v 6c &jednanou sazbou dle
*rnCho ocncivCbo pkdpisu,
"i zmčné cenovCho předpisu bé bez změny mCnj
ceno [j doduvwd j: ¶pÁvnen výůčúwM ,dodávku diě nové
ceny a zpbobem uvajeným y cenovém Walpjsu. Dcdavatcl
mmčll, dojde.li kc zmčnč cetty v průběhu fUlumčnfho
obdobf. spockbu e|eklřioy (včcmě mčsfčního placu u)
Šikcm) v pomém doby platnosti pávodttl d nové ceny.

dběmlel může dodov&1i aznňnnt SLáv elekwmčnu ke dni
'mě'y '"?·(2) Na pkdpQk]ádanóu spoLřcbu vc s/ďnmém Lálohjvem
období m6 dodwmcl právo cm zQohu. \ ýše úlohy se swkjyĺ
v no e1ektfiaj v přcd-
chwjkim fak|umčn[m obdob! 8 pŕihkdnutlm
zejmém k cenovému vývoji, u nových ®běrčůdů ·¢ výše
u ohy La kdpoHádanou tltbu stanovS do doby,r'mhoYyljčlovd ohledem ruj µovouwwC $Ek?l biče a

jmmovĹ1oU ptoucjovqu hlavního jishčc pícď

ekkuonlčmn [j platmu cenu elektřinv. Odbčmel buŕdc s Yýšt
zákhy pru nbledujkl obdČbí EézřÁmcn m Fakium

(3) Úodwatel vede odbčmteli úkaíůcký účel dodávky
elektřiny samastmnč ň8 ka&9C cdbčrnC mfsta Nil
zákaznickém účlu jsou pMby za dodávku elckďiny
zDčicwány, p'mi p?h!cdávkám vypfývaiicim z tMo mlouvy
v polhdf rdle 'ejŕch dato splmnostL Élaiby sou zúčtoványpříslus¢^slv/ r úhradě všech poblcdÁ. v pluebnfcn

uyku ilc~vb člsh ukaznicuhD Účtu jako vaňnbilM
symbol, zósuuek úkunického Účtu po provedeni fakturace
(et¢pkjt¢k) poUl" dúdavatel k úhradě úkh na dOdjSvku
mekihny v Ms'edujlcfm období u pHpadoě k ůhmdě

pcíhkdávck cdbčmtek.
(4) má pndvo přlpadný pkpluck
odbCra1ek na uhruzmif vdkcrých kpíuných pohkdávck
no jiných z1ĹkaLnkkích ůčtcch (odbčmých mhCcch) cchot
cjdbčruck. Pokud m odbťmtcl jiný úúvni Mkunický ÚČcl,
dodavatel zů statek v YřOYOá Převodem nj tcnlo úČél.
Dodamicŕ bude odbcratde q prov¢dchých tápočiech
a,ťcvm"'h zůstaůů mezi Ukmnickými Wry Snformom.
(>)' Pla(by se zásadné uskuteCňují y 1ůxmské mčné (CZK).
Beúlcl(ovostuf platby Gě U$kuk¢čňujs úClÓ vedeoých
: p'nELnfch úStQVŮ působicich ria území rcpubhjcy.

erminy pInteb mnovŕ dMnvMcĹ. pokud ncM
dohocbuto jinak o jsou ůvedcny na fuktuk netxj nj jiném
pktcbnľm pMpku, Povinnost odbCrotdc zôplotit E splnčm
okamZikcm phµání pMušné ús'k ve p'ospčc,, bankov-
nSho ÚČtu doummtclc wcrknťho na s]uŠ= fajctuk označené
$Ň'¶'n "uiabilnim symbolem (Č s)cm zákaznického Účtu).
(P) vu)iknju-]i chyby ucbv cunyly pfi vyúčmání cIekúiny
ncspnívným odečtem. Wužitím nespúvnCho nbobitelc
ho«noi elek|rjmeru, pouZiclm nesprávné sazby, poCecnf
chybou m"jf Mbčratd a dodavatcl právO na :rnám
nes rdvňc vyůäovaných částek. V připadč :bnehDvyúÉlováM dodávky ¢(¢k(rin: upkunl odtNatcl

rekhmncí bez zbyíečnCho cdkiMu.
(7) Dodavmd reklamaci pkzkouM a vQsledek kemněoznáml odbčrueli do pnmkú kakndúnich ánů ode íle, kdy
rckkmůci obdrže). Je.lb na základě rekkmäcc .vymvcna
opravná fakiura, považuje 6é Lá
d výskdku Tck]amac¢.
(B) S ohled:m na zvlůštnf povahý dcxlávky dekífiny, kdodběratc1 může odebírat clckrhnu r:czáviAc na vôL
dod&vgl¢|c, odbérmd na Zôdost pHmčkným
Lpůscjbcm wji$ti úhndu budjúclch pohkdávck fcjrmou
ručcnl. jis'o(ř 'ámmfbo prdvô a;'od. V,jRip'dč oyůco-
vunCho pr®len( s úhmdcu reb ZLl je za:lŠtěnl
úhrad Ndoucich pohjedáx rdm[nkou dalšf dodävj.
(9) má pMvo Úccoval adbčrateji näkk y za
Ckony sfoj'né ' dodSvkou ckkí5ný, které byly vyvolány
c)dbčralclcm, rj¢t>o wnikly i jeho zaviněni,
(to) v 1jHpgde rcxjIcM 3 úhradou pcnúitC Částky máoprávněn miuvnľsuuna jprá"o Rä ÓTQK z prodlení ve vyži

stanc:vcné obecnými pďvmmi pr¢dpigy,
(I l) Prodlení odběmele s plněním jeho sp!awých zdwtzků
sc pavažujc za poiušcnS cčľd Bmbuvy.
14. SPOLEČNÁ A ZÁVŘREČMÄ U8TANOVBNĹ
(l) Smlouva o doďáv¢c cIek¢!'iny je platná e
oboustmném pot"rzení Smlouvu je Učí nnä (jSQZCň Im, t) o
provcdcdm Mcčiu wěřiclho zmzlenf, pokud neul ve
smlouvč wedeno Jinak
(2) Odbčräel pmhlašuja Ec vcŠkcné jlm poskylmlC ůcbjc
uvcdenC vc smktwě jžou a prwdivE.
(3) S osobnfmi ddaji je nůlAdůno y 8oLjadu 8¢ úkonem
Č. jD)ň0®
(4) Ckbčratet je povinen oznámit do patnácti
dnů pHpadot změny údajů otmžcných v této
Pokud tú nc»čin1. povUujc 8c odXr ckktřiny za odbeT
v mzporu s tmvknou a dodavarcl má pávu cA
smlouvy odXOupit,
(S) PQkud nedojde k zahájení doCävky podle µAmínek
smlouvy ľ důvodů nečinnosti oebo zmařeni [¢ stntny

do ďiced dnů od jejího uzavření imlouva uinM.
(6) Smlouvu q dcxlávce ckklň[jy lze jedncstrannč pkemnč

s výpovčdnf lhůtou jeckn měslc. Lhůto začíná
el rvnfm dnem mťsíce po doručení

druhC waně dlc bodu B) článku.
(p) Odbčmčcl i dčxkivatcl jsou v souladu ptls)ujnými
obecnýTni pTávnfmj pNdpjsy oprávněni od Oto smiouv;'
=o%,Z! o'námcd cdmupenf od&aieli pktí bd b)
(B) Dodavôce) zastltl oIďbeT4{e]i pjsemnosú zpravidla
pmď¢dnic1vím držitele po{(oyuE iic¢oc¢ na poskdnf
zndmou adresu. P6cmnost považuje za doručenou
i " IC[p'de. že ¢i odběmet z#ihcu nevyzvedne, nebo 6c
zbi vráti zpčt Qdes$]a(di jako PcxsltdnS
známou admou je ůdAj atbuc pro wj!Kn1, uvedený
plidušnou Ajuncxj v táo smbuvč, vc mění změn
ozUmcných cSruhC strmč pÍ.¶cmne ncprodlcnč po vzniku
cakwC ímčny,
(9) Umvfcnim nové smlou"y p dodávce elektřiny mcti
účunnfky réto smlouvy pro odbčmC místo uvedené
v č1Anku t. se tato sujiouvu lu ukončenou,

Ú&stníci této smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetli, a že smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné a svobodoé vůle.
Na důkaz toho vlastnoručně tuto smlouvu podepisuji.

Dodava,d, Pražská energetika, a
Na Hroudě 1492/4, ICQ 05 Pr

p
Praž8ká ,íän ika, a. 3.

Obchodn'í k ář Eden Z
Maňe Sk Obcho'dn ěleni , c>mžnáNa H,ou 92/4 2 ^ZĹ,L * '%,

V Praze dm 10n /)S ir V dna ··-· -·
2MO- 2002 . . -"cá'

7
Fáozn. Kupnŕ smbuvu podepíši osoby k tomuto úkonu oprávněné.

l


