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SMLOUVA O DODÁVCE ELEKTŘINY 00499495
ČĹ8ĹO l

ze dne 11.09.2002

Dodavatel 8 Ukamfk (odbělmm

Pražská energetika, a.s.

Na Hroudě 1492/4
100 05 Praha 10

MĚSTSKÁ ČÁST PRAEA 10

Vr&vická 68/1429
101 38 Praha 10 - VrŠovice
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Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským rč: lČ: 00063941
soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 DIČ:
lČ: 60193913 DIČ: 010-60193913 Bank.spojenl, 229024-1500053998/0800

Bankovní spojení: Spec. symbol:

uzavÍrajĹ podle zákona č. 458/2000 Sb. a § 262, odst, 1 zákona č. 513/1991 Sb. smlouvu o dodávce elektřiny. '
1. PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlouvy je dodávka elektřiny z mzvodného zařízení dodavaték do odběrného zařŕzenl odběratele
v odběrném místě' výtahy

Vršovická 68/1429 Číslo zákaznického Účtu
100 00 Praha 10 - Vršovice 1057 5449

2. PODMÍNKY DÔDÁVKY Pro dodávku elektřiny platí obecně závazné právní pibdpisy a dodací podmínky
uvedené na rubu této smlouvy.

3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Dodávka elektřiny bude uskutečňována z rozvodného zaHzení dodavatele o napětí 3*230/400 v
V době sjednání této smlouvy byl na odběrném místě instalován hlavní jistič (před elektroměrem) 3 x 100.0 a

Celkový příkon spotřebičů 3 8 . 00 ·w
z toho akumulační spotřébiče pro vytápění a ohřev vody kW

přfmotopné spotřebiče pro vytápěn( a ohřev vody kW
Nedllnou sotjčásti této smlouvy je žádost o uzavření smlouvy a technický doklad, který obsahuje další údaje o odběrném místě,

4. CENA ELEKTŘINY

Cena dektřiny je stanovena pDdle platného ceníku, Dodávka dektňny bude účtována dle sazby C02
Hodnoty základních položek sazby platné v době uzavření této smlouvy: měsIční plat za příkon 500,00 "

za dodávku ve vysokém tarifu NT) 3 , 5 2 '""'
za dodávku v nízkém tarifu (NT) K,,kWh

COŽ- j ednotarifcwá sazba (pro střední spotřebu)

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Admsa pru
zasAánlfaktu' MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

Zálohové období

Způsob úhrady dodávky

Platební doklad

120 dnů

Odbor ŕ-osp.správy
Vršovická 68/1429
101 00 Praha 10 - Vršovice

Pokud odběrutel ptUv©o platbu dk ckxkvatdm nově nabfdnutého způsobu, měřď$ě th) zpWb úhrady $edrianý v této mlouvě na takto nabldmtý
Mjvý způsob (akceptacťj změny smlouvy).

6. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

TtSK svmw««~Cher 17?06 · FAE l



DODACÍ PODMÍNKY

vsEoBIšcm PDDKNKY
(I) DoduvMd dodMi ckkS= v tDUÚW o y podminkikh bj~
ných v¢ 3řhlcmvč o dndbm ckkůiuy q cbdxxhúch podmihUch
dodávky ¢1tktřioy,
(Z) pKkm k íxxlmm eZchrkUk> prkow odpoA-
d9jE¢l hoclmä jumov%bo pmdu hlm0»jisúa (Wed d·kuum6
mm) cbdmtdčm pro duE ojbčmC mím.
(3) Hodr.oui jk&opimdM (PM dúu=&
¶t1TI) mnoxná ve xmjcuvé q dodám d¢ktMy mmf býr zmčóčM
bez
(4) O&čnud tajisll pďmhůcy pm blohw4nj OdbČru
clcktfiny pro vy'ápéd ptípmvu ccplC tůitkovt vedy
jK'ď' pokýUĎ &xhw:k.
(5) uňmhd qpď'mčnjým äxkmclc nebo
pKj~ým cmbhn pKmp k n9ňctmu q odb&U±nu ckktrickému

ktert je pňµj~ nx zařizcM dMwMe za ččo-
km ocbčm dekuumEd, ódržby 8 komrdy dodržovbÉ smluvndch
pcxhnjmk.
(6) Dodm«ú omezí sebo pftn9f doaviru eltkttitty, pokud cdlb6-
mld ode!M ďekeNw y mzporu se Ľj¢dnaukm smkuvw, iXimCm pri
ncpbcm5 vypjývqjldcb u mlauvy o doUvóc aéwmy,
m Dodmrd pterušE. omezí t£5O oóep?t <búvku c!ektňoy
r dôvodu SpbtnC pddcdSvky (kbm UľohL Mhnda
Kkody. smkrvM pkům a µxL) v k1mtmkoliv odběmčm mMč
mlék. jE·ÚĹž£ ôdbčmcl ocspluil wou povinntm uhredit pdhjed5vky
RřŮ v dodalcčH IhAlČ, ktcmi cm Upoumn[m,
že dodARu ~1.
(B) Smkxwá ô ddttŕíny uzwľrA:

ú) PH novCtxj odbtmcho
b) pili Kk(mtruka odbůM1» ékkiNkCho taKál¢ňĹ (zmtm

mpcti dďtN=C změna ochmy pRd
n'kzµčiiým dotykovým mpétím, pTemhlěM meticŕho

C) m znčnč hodncRy jmenevitého pmudu hlůmiho jMČC
(µd dUmmčtem),

d) pli nnCnč pHkoau s1oUkkh pro
µHpmvu IcplC vody,

e) m ihsľMWl MlmxWho nebo jiného zdroje ckäMiny do
cdbémého eletuického tMíztM,

Ô PŤĹ zmčd cdbč=te (změna právM wbjckjivity. uněm
jmcnäL

i) při ůnča mby,
h) ph" umně oslutnkh podmEnek 5jednmý¢b ve mjouvC,

poäi»d není dohtňnm jimk

ZAHÁJE1¶ A UKONCEN1 ODBERU ELEKTRINY
(t) Dcd~e| zEjKčDc dodávkou ekkdioy nejpouSčjí b 30 dnů
ode doe prenď vK¢¢h potkbr*b dokkdů L uumtm mlwvy
o d&we ddakny, pokud odbémtej sphi1 v£ecŕ.ny podmlnky pro
uh*m~vky eld1říny a uurvňd mbuvu o (lchuw= ekk(řmy.
(2) Ukončcnf odbém ckkůíAy ozjááäi odbcmd p(wme dcKLAvô.
celi 30 diů phxkm umcžnj mu µov«kd kmcčnCtío odcčto, ode.
bmm meňcw mffmnĹ pnwedcnl kuví-
mle6¢h 8 ukončcn(m odběru. PH zrúšeľÚ odbemého H$18 odbčmtd
ke daj ukmčení odbľm clcktňny d5jc um odpoýnl wého odběr-
ného ckkricktH zdízaů cd ~mx1MM Phil-
no$1 smbuvy o dodávce ckk1jíqy H& Unnčaw po všech
Uvazků tú
(3) ZmCno cdbčratdo bcz petmcní doUvky äcWiny je
poKM pUvMM ukmU smkwvu o dod6vec ¢!¢kjmy a bou-
ČQSM DOvY UžhMdd podmlnky pro wL'oUvý bcnľ, PM
tahájeMm Qdbčnj elewmy odbčmccje umobů dodavMi přístup
k HHcímu za 9čd= kb kom1my a cdečtu
uaA
(4) Pokud odbčmcl rmpld poánfůy pro úkončud mloovy
o odcbmou ckktNuj a d&y ukonč>
7ú dodNky, to v podrMnkňch míkmyy o äodávce Mm
pmjcdU

MERENt
(l) Zpb6b čmm aewky. umEs±M mákl mpmvy.
&uh mčňcfM vC, méKckh tnudmnáM urtf ¢bdmceL
DočWme] múZe cnětkf nďítcM o$&zF1ňč u cdběmtdo í ttz
emhjam pNummm
Q) O&Nmd M od~ zäKzeni 6 mťkMm
oďbm ¢kkeiuy Mk pokyoů
Q) DodwM OSMI imEňc( cmprmj po q}tnem 6mwm*h PM-

mínék u potTcH cdb&útk čo IS čká po uzuvftnl
gmiouvy o ckktřm.
4) mji·ů jďmlivc Ušli Enuicího a odbčimb
ho ckkbicHho Lmu1ú, ktcró KKTř'3( mätnlm wbo kttsým Cm-
ehLU ekkůha, m neumvme mndpdml (m'pľ =hy-

zaplcmjoyalm). za Nkomu pmstMků ·ujišlčnj, zaplad
odbč=l |=ýj¢ámm wm p¢ďko=j nůndu AcMy pdjc
Yyh]ášky.
(3) Odbčralel peč¶e d tnttkl uitLum[ tu. m k jeho
poUf nebo oddzcM · ňeduje jeho hkhjý chod. \kšked zäwdy
· mEknĽ kw±je zji·ťi1 ohlád vkk
do 3 daó pk) zjiš¢tnf phcmnE dcdamell. tXxtwuc1 zm Ndpojdadu
·oučinnosú thmd» cdmanl do IS dnů od ďú6kn( umy.
(6) odběnítd pochybnosú q íkkjá uitHdch X·ř1-
zed, pd£áú phcmnč do&vmdc o úředM pkzkuujcM ttchw
ní, pmkDukd rnúľcfch lmwbmÁuM zojkti odběmel. Dckhvucl
vymčd do IS dnD mHfc[ uřfoenf za pfodpddMu puúcb-
oé odbčmch ulků jeho úkdnj µi!tikMeM · o vy'slcxl-
ku zkoulky plsermE vyrozumí čxiběmtk,
(7) zjim-ti bO pň úlbdním pMkouWL to sc Ó® zkoukného
tnčňc% íaHzcM ext skutočú hoámy v1oe, neZ pKpcxM
ttchnkká mrma zvýbcxbčM smluvM simm čBtku oqpcm-
dajkfcbýbě mťknl,ato odedne. kdy úvô vzrůja: lo zlí-
m uhmdj ruzdň ock Nájd@ !4xjj"nc

a pmm!Érúm mčKdho zaHtenS ljhrAdj do&vmcL
(b) uisuji 86 pfi ódtdnjm přtzkoukM, le iidý dctUktéhô
mEHcfho íďíunl ncodchylujc od bodncyy ca pil5µm·
tu Icchnkk6 normo, uhradí ~ vý'Unau
mm mtž1clho uiKzen( odbtmľct,

ODEČTY ELEKTROMĚRŮ
(l) pk> óčdy Gaktumcc · ~occM odbčru
ekkiřiny pmúdi dčxsomd y pmňddných jnlermka
Ykkjedcnkml
(2) UnxkW iMeNd pova2u§e pmecje-ů dcxbnw1
¢de¢¢[ 13 dzá pkd a oejpoMtjl 13 ájô po Om'
čÍm oámvá L
(j) odbemd Qmkoyunč přimp k zahtcnf
m ůtekm pncwď·d pmviddHM cxkm, může m bý' po ~ho-
zIm phcmntm YpoímnČni &dávb clcklfiny Nn&na,

SMLUVN1 POKUTY
(l) Dod~¢l ukradl odHmteli Usům vu výši 10,000,- Kč za

tmMnu pro výměnu mäkího 2Uzcnf tm údem
vle za účelem kho ptľuou§em. pokud se mkázuúco

Q) V ptlpaôč prodknl 5 vrWcíSm pkplaůcu pCi růhmíd vyúčto-
váni, pdkM xduvol v míra rekl~niho Huni m 1OCRlO
způsŕobu vjmvUM dohKKhx)L upkrl dodumel odbčmteli
pohlcú ve vyši dvou pmti/e z dluhiC čdsLky sfúZcnC Cl sphtuC pK)hje-
dávky a to za kúdN dcn psudjenš ode splmcml
(3) Za ~Ynčný odbčT ·apim cňbčtme) d4meli kromt
n6hrudy Xody l smluvnl pam Vc výši pCtinbobku ctný
nene txkbmi6 swnavené podle vyhIHW, ~6 vKik
10.0(R. Kč.
(4) Odbťrald uhmdf dcxhvwfi částku Yt Yýki lQAXXjr kč:

a) za cdbčr ek1ctHny v mlouvuu,
b) m dcdávku cLcidPiny jinému, budQý zjišlč-
'mm

c) m pkrmstcm mEHclbo zm=1 &ďrmt]e
BU,

d} u pAmpu \ uřfzcn! .
O) pn prudaú sphmům fúkur oebo uk)h úl doůdm cLektliny
itmpm odhémel dodawd mluvní polmu ye vý!li dvou ptxmile
z ämmho mvu óčro
(6) (jďbemtd uhrodl dodameú m!wM pdcuiy j MUmdu
"My.
(7) Núkdy m zbytečaou ccm unčsmmcc dcxkmtk
odbčmdtm hmdi odbčmed.
(b) mňpmMhMykkMy pcňk mům' umluvM pokcuy
pouůjc ůčLMk ôdcbhm6 rmmýj¢~

ŮČTUVAN1 A PLAC]šN1
(l) DcÉáYh äejaMy bučk ůčwmm poďk mby ged~ Ve
amkuvC q čkdáveů ebdaRny. (Jem áektMy podk plu-
ného cxmväo iMfpbu (ctnůjj). PTi ímén6 cunwéM pčt¢pľsu se
bez zuMj' mbuvy wBnf ceoa, D0dwatEI mtdh,, pokud dojde k»

umě ceny y pmtčm fúmmčrďM otxbhĹ tšpoddN dchřhy m-
dEjit v yměru doby plmwti pôvMřj n tmě =y.
Q) Dodávkn dckuim ôčN\j¢ kkmmd za ekku%o
wfákmmčnlm období. ~j¢ Yymczmo pm«d¢lnm ocScčěy.
(3) DodhAcy ckhliy za jedmjí% cdbčrM célM cxfbčmm-
té je ujůžno ťahmnt NCjůáQvQQ
(4) ľ'b ~u odčbnaoé, ale dosud ckh&iy
o¢ttm1 plm &dwůiU m výú spQtkby

vyši Ubhy BlUovf dcdcnmte1 na zůthdč ečaus~ rpo-
tkby ·pHhj6dnuúm k c·nové=ui vývcgi n·bojiným
nw'ým rpbdmu. oamlc} výH pkd¢páN újóhy pm nblc-
dujkl obdcbl tcrmfncm jcjl " bczjumcn, Zmtmdélky Uj+
hovCho obďoH lze d&cdnom bez uzwvfenf mně kúpal IůnjmNý.
(S) Dodwmd vede odběmbdi Ukumdcký ůxt dMMy dtMny
$¥ňMatnč a kiůdC cdbémč rdno. Ckfbčmtdi b více äbuúckými
ÚČty mW ~Vjlĺ¢) $iwčú j«jhoůivc úkxmkú ůčjy do
vého Účtu. Pdam účtu (wuáová) dmZuj· pMuké
pňxluixy a plaiby zákaMckýä (bčtů, Na äkut&Hm ncbu
vtm ÚČlúl jsou pkttby u dodár&u ekkůiny zúčcovby pnoů PQtúě-
ddvkám vyp)ýwijkím ze smlouvy v pohíä po'dk jejich dum splat-
dosú. V plaebMm syku µmZM ůWnkUho bcĺk7 um-
tknéĺkj ÓCňl JŮd vařabilM u5knuůckého rxbo
dwpjooWbo clčru po Ĺaknl= (pľtpluck) pouib'je deda-
mel k úhrudč záluh m dodávku äthMy y [jáskm[dtn cbi$obď.
C6) Ukrm&"ům odbčru EC immícky = umvť& Pfi
faktmd soUčtwm 8c ziůtznkký óčet ULLBNŤé
Wech c±mhmých ďbCrů cľektňcy, zůmck (pkpklác. mkplutck)
povinm mam vymvM. PokM má odbčmle1 jiný ákůvnj Uknnúcký
účet. ¢bdmttcj ztkHůck vyromh převodem m tmo 6č¢l
(7) Zphob placcní je sIanovcD ve mÚouvě o cbdávcc ekkdhiy.
Pttnby 8¢ v wumsH míně. B¢Uowv«uú pktby 6c
uskulečňujf z ďčiô ¶mder!ý¢h u pmťZnkh dstavÓ pkob(¢kh m úzcmi
¢¢$iké mpúblikµ
(B) Pledby uj ¢ickUinu kou splunC v lmnlnu uvedenCm na zÓČlo-
vaclm dokbdu. KruďA cpbmonl ¢tr,t zMMnč 14 dM od dua ode-

Terminem ůhndy 8¢ ronunf duim pfipänl äuky
na Účel ptíjcmcc.
(96 V pKíjadE chybné fajaumce dodávLy ¢i¢Winy upďuluS odbčň-
tel tekhnwci v p&lubt ~1H1 doduvMdc neprrAkoE.
Včasná rddamacc ůčiinck pcuzc tc&y, pcóqjč 3c

její
(loj Dodívael rekkmnci výdedd ozMmí o&ěnLcE
do JO dnO ode dN¢, kdy ttklwmci obMd Zpbob vynwMM ruuú·
Ju a rcldamm Cbiky bwk v rúmci
wklímačMho KZcM,
(íl) š oh1edcm m MAšM pQyghlj cbúvky dcktřiny, kdy oďbčá
úd máZe ďcblm dchtMu nezdviůe vůlí dcxhvMe, odbč=]
pňrntřujým ůhmdu Hdcxickh phbdávek (mgjel-
KM záruka, bmkcmil uník& kaue,
(12) V ptťpa'č prMlcal spkrbmúu clehhrtu důtkdbemel ľrlacĺ
ve výš UtmčdčM očcldvué p~njé p1ztby ejektflnu, V Mp*
dl Qpakov^o pxxllW úhmdou plmeb za dekdinu je dozém
kauc'e podminkw 4ůSj doúvky.
(l 3) KAUCU Hek <kd~cltm pcxůia pud krytf dluZných čds:ek po
ukcnknš doddvky ¢lókújm. Zómtác pc vymmáM všech
zAvuků cdbčmtek (kxj~tl¢m vrdcm do 30-ů M ľx) ukoočcM
plmnosú mkjuvj' o dodávce eleklňny.
(|4) O Úoaml kuucc uuvře: dodmttl oďbčrurkm p(xnmoa
doMát,

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENI
(l) Sndkxm o je pLm4 po dxmuunMm paw'-
tmi. Smbun Je učím cmmilm rr9ticbo uHutxf. txkud DtlÚ vc

$an==bjimk.
Q) mim-
vy potbývá pktixmL
(j) Uumemm ¶kj'vĺ mloavy q doúvee ·idm'tny &é tm smkmm
ruší.
(4) Smkxm o cbcláŕ'ce dumuy
uukkj výpmm Yýmdnj IkMou 6 m,čskó.Lhôa prv-
Mm ámo nÁ3lm[ců)o mtMc¢ po ckmčeM výpuvtdi áňhé BttáU.
(S} DQdmjbd chdd vmklr úľ č. 10ŕň(XXj $b.
osobnd ádajt o wýcb (m=lkh. ~ Jsem nezbytne pm pHm
ujedr&nf Wo mjuuyy.
(6) Odbénud 5pô·mpem dle bodu 5 b
hýei Zd JIm óďKjc Ckjbčmd
doámrdt pHpMM zmeny WjÓ peti pmmmkh driiL

Účastnkl této mdouvy prohl~ Že d smlouvu přečetů a že mhwa byla rmvhna M]ejejicb skutečné b Bvobodné vůle
a Že Ji neuzavřeli v tísnL Na důkait tohoto vlastnoručně tutD smlouvu podepigIŮĹ
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Pozn.: Kupní smlouvu podepíší osoby k tomuto úkonu QptávněnC,


