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Prožškó energehxa, cly

SMLOUVA O DODÁVCE ELEKTŘINY číslo l 00227774

ze dne 09.12 .1999

" ' Ď%avaid " . ' '""' " a . · zákazhlk (odběratel) t

PRAŽSKÁ ENERGETIKA
akciová 8po|ečnogt

Na Hroudě 4
100 05 Praha 10

obvodní úřad-lYlěstská část P-IO
. ,

Vršovická 68/1429
' 101 38 PRAHA iq - Vršcwice

.
N

IČO: 60193913 DIČ: 010 - 60193913
Bankovnf spojení: 19 -

' RČ: IČO: 00063941
DIČ:
Bank.spojeni: 229Q24-2000733369/080O
Spec. symbol:
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uzavírají podle zákona č. 222/94 Sb. a § 262, odst, l Obchodního zákoníku smlouvu o dodávce elektřiny.
' l: PŘEDNĹĚT SMLOUVY ' ' .
' Přédmětem smlouvy je.dodávka elektřiny z rozvodného zaŤÍzenĹ dodavatele dOrOdběrné,hO z?řízení odběratele . ·

' Ú odběrném místě: ' . , , '
' provozovna .

. . " Vršovická 68/1429 . ·
"Číslo zákaznického účtu' '

,
' "' 101 38 PRAHA 10 - Vršovice ' · '. . 1120 3450 .

2. PODMÍNKY DODÁVKY

,3. TECHNICKÁ SPEC1FIKACE

Pro dodávku elektřiny platŕobecně závazné právní předpisy a dodací podmínky
uvedené na rubu této smlou'vy.

Dodávka elektřiny bude uskutečňována z rozvodného zaKzeni dodavatele o napětí . 3*230/400 ,
V době sjednání této smlouvy byl na odběrném místě instalován hlavní jistič (před elektroměrem) 3 x'2j a

' · celkový příkon spotřebičů S- ,w

,
, z toho akumulační spotřebičg pro vytápěnl a ohřev vody ,w

přtmotopné spotřebiče pro vyt@ěni a ohřev vody ,w
Nedílnou součástítéto smiouvý j8 žádost o uzavření smlouvy a technický doklad, který obsahuj8 dalšl údaje o odběiném místě.

4. CENA ELEKTŘINY
Céna elektřiny je stanovena podle platnáho ceníku. Dodávka elektřiny búde účtována dle sazby

,
Hodnoty základních položek sazby platné Íl době uzavNnltéto smlouvy: stálý měsľčnÍ plat

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

·, h) zvláštní položky sazby

C2
85,40 K,
3 , 6 3 Kč/kWh

" " " KC%Wh

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
' záiohové obdobíAdresa pro

zadání faktu' Obvodní úřad-Městská Část P-lO
r

120 dnů

Způsob úhrady dodávky , . ..

Vršovická 68/1429
101 38 PRAHA 10 - Vršovice

platební doklad

. , V

Pokud odbäratel pmve!dg piatbu dk dodava1dem neřvě nabídnutého způsobu, měd 68 tlm způsob úhrady sjednaný v této smlouvě na takto nabtdnutý
· nový způsob (akceptacô změny smlouvy).

6..ZVLÁŠTNĹ UjÉ¢iNÁN1

, , V
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DODACÍ PODMÍNKY

.

,

, J

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Ilk >xjavace1 dodává ekkU'inu v y sjcdm-
ných vc smkuvc cp tkAávce ckWiny a o&h®nlch
&idärky ¢1ckůhy. '
(2) kcíervovaný príkon k hcdnoca ekkuickcho mon|j Odfxwi.
daj(cí hudncM jmenovhchů proudu hjavnlho jističe (před
mim Skdmná s d&vutekm pm dané ndbčrné místo. Na ML1Mč
|Ck) se urCuje íxxill cxjbčmcle na ůčelnč
náklUa°h s pfipc=f5n a sc uúiWním fxjZa-
dovanCho díkonu,
Q) Flodnm jmcnovitcho mljdu hjavUw jisůčc (plbd dckíwml-
mm) stanovcrä vc o dodávce dekůiny nesmí bý( zmčnčm
het souh!aw dodava[e|e,
(4) Wbcmit1 úýis¶f iechnickC ňámjnky pko blokovánš ®Nru
ckkůiny spcKfébičů pro vytápSnl a lCPiC U2ilkov¢ vedy
pcdlc pokynó ¢&vaick.
(S) OdbCmrl umůZM uméslnancŮm dcxjuvwde ncbo
povEMýň1 osoMm pä9ůp k muicľmu o odběrMmu e|eklrickénlu
tuHxM, kter'é je ptipojeno na m.vodM zoHzcnf ta Úče-
lem odcčtu e|¢klmmčm, údržby a konlruly ckdňovánč smjuvnlch
p«hMnek , ! '
i6) Důdavdd omcd nebo pkruSľ ĹM5vku cIcklfiny. pokud ixfbč·
mid odebíň elekltim v tuzpům 'c ýcdnímôu ícjmCňa při
ncpjaccnj pohledávek vyplý"ajkich z¢ smkjuvý o dodávce dďfřmy.
(7) pkruší. omcd nebo dckthny
l Mvqkju ncuplnccnI splatne pdíle&vky (řdk1ura. tábha, n5hr,xb
5kudy. smlwM pakuco u pod.) v QKjŇmcm mĹMč lxř)č·
mele. odbčmd ň¢splnil xY'Oú povinnwl uhmdh Whlcckvky
ani v doclačcčnC IhMč, klcrou mu dcxkwalel Manovit s upoáLUmčn[ln.
le ptmíšL , .
CB) Smlouva o dodávce ¢1cktHny se uz»v1rá:

a} pR ZHZCM nového %bcmcho mÍsčz
b) pli mAmsľrukci odbčmého ckk1ňckCho uůfzcnf (mém

napčú dodávané elckúiny, .ímčm zpómbu uchmny Med
nc&ípdným dmykwým 'napčllm, p!tmďsMM mCtlc1ho

· ·aHzenŠ. ·pď.).
c) při unénl hudnmy jmencwúCho µuuůu jib1iče

[pkd ckkůwněrem), !
d) pli zmčnC in5lik)vana1o Mum h]ouk(ch pru

a ptlpmvu íeplC UkkuvC v¢dý,
,' e) pri in.mlaci ôrebo JšnCho elcktfiny cju

DdbčmchD déklrkkCbo uúHmi.
. ô pfi znjénč odbčradc (untna právni $Ubjekcivjly, unena

Jmcňuh
ť) pri mene suby,
h)pŕ1 ímčnč QslMňlch sjedmtných ve smlouvc.

(xikud není doh®nulo jinak:

ZAHAjENt A UKONCENĹ ODBĚRU ELEKTŘINY
(l) zapďnc lb dcxlávkou c!ckůiny ncjpoujcji do JO drďi
ckjc dnc pkvuů všech dokkdů k uzavknl .unlouvy
o dodávce ckktNny. pakud odbčmcl »plni1 dediny 1mm{r'Ly Pru
mhájml dodávky ckkltiny a utavkj sm!owů o ckkttiny. '
(Z) Ukrmčcnl odbčru clcklhny oiuiámí edhhatcl phcmnč &Kljva-
ldi 3C) dnO pkdcm d umo7nf mu pmwdeM kuncčnCM udcčtu, ckjc-
hráni mčKdho uitúrcni, pophjx|« dalších opathcni you vi-
scjkich s ukončcnhm cxjtčm. F¥i uu!lcn( odbčměM mím ujbčmtc3
ke dni cxjhčnj ¢I¢ktliný dále zajisli cx![x'jcn1 Mho odbčr-
ného dčkLriCkCki zaHumf od ruzvodMho zatizcni dnduvutek.
Pklnos[ smlouvy o dcxjávcc ekktNrĹy bude uk(jn¢en3 po vyruvnůnš
všech závukú z nl vyplývajkfck,
(3) Zmena odbératek bez pknjščM Godávky ckklHHý je možní
pukM půvudn( odbCmtd ukun¢[ smlouvn c) ¢Ddávc¢ dcktŕMy a sou-
časnt nový uziv3lcl spIM podrrúnky pru skdľtání mlovvy nuvú, Ph:d
zahájcnlm odberu elekttiny odbérm'lC umožnt d®avatc1i přfMup
k taffzcnj Lá óčckm µuvcdeM jeho konirdy ajCj¢tU
mvó, '
{4) Fbkud odbčraid nwpľM Mmfnky pm ukončcní smlnuvy
o dodávce clekuiny, uhmdl udebranou ckkuinu až Qc) dOy uhmčc-
M dodávky, 10 v podmínkách sm[owy d dodávce elcktfiny s ním
pMcdnč sj¢¢ňun¢. ,

r
MÉÁE'NĹ

(l) Zpôsnb mčkn( odběru ekkůiny. umĹsŔnf mClšcl suuprwy.
druh měňcýbo zařízeni VC. muictch Lrunsfmnátoců urči
Do<javale1 může vMh'ci zMizení cjsazcné u odbčmtdc vymtU i bez

N

a odběntek.
Q) Odbčmtel upraví své odběrní uůKcM 3 mčhm(m
qXjbČm cIektHny podle pokynô dcdamcle.
C3/ Lkdavatel usadf ínčlk1 swpratu pa splnénl swmwnjí'h m
mínck a ij pocřebnC Ukjbčmtck do 13 dnů po uzavknl
sm1oavy o&dávce clehŕiny.
4) Dodavale1 ¢á$1i RWiclho tmzcnf Qdbčmc-
ho ckklňckCho mHíenf, které s méhmlm kwýni pm-
cházl ncmčrenä ekktrim, pmi nčoprávnčnC manipulaci (mW. taky-

' lim. tapbm%ván5m). Zj puškwen( zajišténL
odbčrud m kátzdý jcdtmlivý pfiµ4 poŠkwcní dhradu Mxjy Mic
vyhláůy.
(S) Qdbčmlcl pcčujc u ďHcf UĺHZ¢M iak, aby l jcho

nebu txkůcnl u dcdujc jäQ tádný ChQCĽ VdkwC távacly
v mčfcnl. kí«é je 2ji$IĹK ohlásí ncpmúcnč, Mjpodčji vmk
do 3 dnů po zjištění písemné d(x!jvaldi, DodávM za NdNkladu
mčimusti odbčrMc Ovodu do IS dnů cxj uhWeM ctdva-
dy. ' ,
(6) Má-li cxjbémeí po¢hybnosli o smvnosti údajů měHeích tm-
lcrĺ. µúádá plscmné dodavaide o ůldnf pKzkou.¥n1 íařůc>
M. HeůMenf méhclch lransfomátDľů dbéŕuld. ľ)®ame)
vymění do IS dnů rMňcf zařkcní zd přcdpokkdu poskytmtt polCb-
M součinmsti jehn úňx!ní µetkoljšcní u vydeď-
Lu pkcmnč vya'niml cňhčrafclc.
č?) 7,jisllji sc pfi úKdním pNzkMcni, k Ůcj3j
kňcího zmxňí cdchytuje M sSmlcčnC ĹxKjMKý vICe, než
ccclmická norma, Uhň0d( ívýhndnčná sÍram č5Bku odpoň·
diÚlcí chybě nřFknf, a to ode dne. kdy Uvadá vrnikla: nelzc-ll Iq íj1·
bIĹl, uhradí ruadfl ode dne pľďchÁzcjĹ¢lho udcčlu, Ňdkkbdý

výrncMjU a mčHcIM mlmní uhwadl dodavatcl,
lbj zjl$1lji pH pľeäcouknL Ze .sc Údaj
mChcího zafŮcc1( ncďchylujc ckí skmčnc hedncny vke. nez Ňpm-
{(ĺ wchnid'á nčxm:j, uhradí náklady sp"jcnc h výmčhov přukíw.<¢-
ním mCHc[hc: cxjhčmlcL

ODEČTY ELEKTROMEblO
(l) CkkCiy ckktnxnéd pru účcfy a vyhodnocml cÚbčru
dchhny pmádí dlxhva|c] v pravidehých incumlcck, oejm&C
však kd¢rlkjál ruční
Q) Uvedený imcrvul považuje u spIcný, pu'vcd:-li dodavjiej
cjÚ¢č¢t ncjdRv'c is dnO pKd u nejpoúčjl 1$ dnO po dnu QdpQvkjájl-
cÍn CXj51AVCĹ l.
(3j Ncumoznf-H odHrutej PHslúp k mčŕicíjm uShení
žij óCclem proveden( praviddnCho odečtu. múZe mu býl p¢} pHdchu-
tlm p(scmn¢m dcxlávkp ckktňny jmruScna.

BMLUVN1 POKUTY
(l) DcxjwuKI uhrud( cdběrulcli částku vc výši 10.00Or Kč Lá
najMrknl tcrmfnu výměnu mčHcIho aKicnl tlá Zädost ®bčra-
tclc za účclcm jchn pKtkoušcni. pok® sc mkhmocc proká2c jaka

(2) v Ĺgľpjdč prodlcM s vrá«nlm pkplatku [ň růktamaci vyúčto-
Yäsň, pkud sc mľwml strany y rámci Huml nu
'~'j vymvnáni dďwatcl odbčnteli smluvní
pakům výfi dvou pmmilc í dluznC čámky jnOcnC o sphmc
dWky [j lej ú) každý dcn ode dne
(3) neoµávMný podle S n ckĺsl l písm. 3), b!. C)
nu č. 222M Sb. zaplatš odhčmcl dmavjtcli kmnC oáhmdy škody
smlwnl pokutu ve vyši mnám)bku c¢ňY necpdvMnt ockbmnC

dekt1iny mnovenC podle vyhlákky. ncjmcnč však 10AJU,- Kč.
(4) Qdtémel uhradí Cäslků ve vysl 10.(KXI.- KČ:

a} Lá odběr ¢kkůíny v rozpom s wavknuu smlouvou.
b) za neopMvačnm Godávku ckktřiny jincmu (S 6 1XjS[. b
, vyhj8ky č. 169/)995 Sb.), úl kúdý zjištčný [ňpA

· C) úl ptemÍučnl mčHcIM zafůcnl dodarmelc bez jehu scmhja.
- su, ' '
d} u opdkované najmoZnční pAmpu k rnčHclmu zaruenl .

(S) PK prodjeM s phccnfm fakrur nebo záloh ta ckxlávku dcktKny
zaplul (jdbéra|c| dodwaldi Mnllj\m( pQkunj ve výši dvou promik
z denMhu duZného slavu Účtu dodávky ¢|¢kmny,
(6) Odbčmcj uhtíxjí dôdameli kmmČ smlwnf pokuty i náhradu
škody.
(7) N&My na tt}ylcčnou c¢mu uimčsmne d«hvue1e vyvulaM
cŮbčral¢|¢m kmdl ®bčmiCL
(B) m vj/pcčď Mhmdy šhxíy pcxjIe vyhlášky a smtuvnl pokuty sc
pouijc účiník odcbfmné clcktŕiny mvný jedné,

Q

ÚCTOVÁNI A PLACENt ·
(l} lkxlávka clektliny bude ůčlovám pudk sazby gcdnan¢ vc
mbuvč o ekkďiny. Ccm acklriuy je slancwcni plm-
nCho ceňcMM pEďpáu Cocnům), Ph áhčnC cenwCho ptďpi.w se
bu umy smWvy mčnf ccm. Ndávalcl môže. pokud dc'jcj¢ kc
tmcnč ceny v PtůtlChH otxjubf. elckUtny tol-
dělk v doby plmsii póvcdnl a nové cmy.
(Z) DoŮÁvk& ddiůiny 1JČlůj¢ fúummi ta ďcbranw dekúinu
vc raklurjčnlm oNbh!, kiaC je vymcumo pmvldclnými odccry,
(3) Dďávky ckklňny řx jcdnudivá ujbČmá míslj cChď «1h¢ratc-
k je mcůw fahumv"ú xwčiovou ŕakturuw
(J) Na ale úoslá clektřiny

pků táhhy výši spoďcby
clckcŕiny. výši Lák)hy mnoví dodavatel m základC dckävmC spo-
Ucby i; pHhlédmllm zejména k ccncwCrnu vývoji ncbo jiným dohod-
ntjtým způsubcm, OctbčřAcl buck s výcf pkd¢ps= úlohy pronás1>
dDjkl obckibl a tcrm$xm její $plalno$fl seznámen. žHnu délky

obljohl 11¢ doNdmuí bez uawteM nnvd kupní smlouvy.
(S) D®avutc1 vct}e Mbémeli ukwnlcký ůč¢1 dodávky dekulny

zz ka2dC udbčmC mkto. vlče
óčty mh2e dodamel jehoi1ivc zdkaznickC ůčiy do skupine ,
vébo Účtu. Fúiura »kupMv¢ho ŮČllj (s'oUč}wä)
pľčdpisy p)alby ukaznicLSch ůc(ů. Na UkazMck!m nclx) Aupim
vCm účtu Jmju platby ta dodávku ckkľĹiny zŮč|ovány proll pohjc-
dávkám vyplývajlcfcn smbuvy y pďadl jMl" jejich tkúj spKl-
rmli. V pIaLchnfm 'iiyku se poum ČSSIO Ukwnkktho nebu skupi-
nuvCho účtu jako vMabilM symhnl. Zó$I0ľck úhunkkCho ncbo .

Účtu pc) p«wec!cnf faknuace (ptcplulck) POUtijC cioctj-
vatel k ůhr:xjc na ck:ktrin"y y rtLslcdujfcim utxbM,
(6) UkončeMm ďbčm elekčtiny .4c 'áhznický ůčCi ul4\ťc. Pfi

hOUČWVW kljwvu se zákimický Ůča U?.ävhe ukímčenim
všech ubsuenj'ch clcktflny, (Npľj(¢k, ncdůpklck) .
povinná Mmna vymvnS. PUkud má ®bčruid jiaý ď'úvM Ukunický
Účet, dudavucb tôswck vyruvná phNcKkm no qctuq ÓČcl.
(7) Způwb plxcnf k Ye mjuuvč o dudáwc clchňny.
PlaChy se wLutdňují V mčnč, sc
Ujlúcčôujf ůčtô vedených u pcnčbikh ůstjvO pb@ldch n:j Ucmí

mpubliky.
(B) Plmby Lá ekL1Rnů jsou splmné v luminu uvcdcnCm nj zúčq+
v:K.im doklúz Termin xplamc»ú činl Id dnů lXj dala odc·
Mni vyúčwvánl. Termínem úhrady se fwůmí daLum pňpsán! ůslky
na Ůčei přjjemcc.
(9) V ptfpadc chybné fakluracc ůxjávky ekkUiny ůplA1M mra-
tel v přĹqušnc cbch®ní kancdáh dodaval¢le
včasná reklunmcc m odkladný Ůčmckocllue tehdy. pokud se mká-
Ze jcjl opAvn&oča.
(id) Dcdavutd reklamaci pNkoomá výslcxkk oznámí odbčracli
do 30 dnů úde dne. kdy rckkmad ohdržcL zpÍjsQb vyuvMM mm-
lu zaplaccnt a mklamci slmovenC čhfky bide tkhcdnut v dmci
mklamčnfho řij,cnĹ
(l l) S ohlcdcm nu Má51ňt pcwuhu dďávky dekiFiny. kdy cxbčm-
LcI múZe odcbíral clcktKnu ncúvislc m bÚÚ důdawndc, udbCmtd
pHmčkným tpÚmbem ujhďf úkmdu bMoucích puh)edávch (m*t-
Kiwů ďrukm hjnkovnf zámko, kauce, ApQď.).
(12) v prípade s phlbami í3 ckhuim mís 4äU¢i
vc výši Uímčslčnf očckávanó průmémé platby m eleklňnu, V pXpa-
dC pmdleni 5 úhrMm p1Meb Lá dekúinu je slabem
kauce pMmínkou ddši dud6vky.
(13) Kauce Nd¢ dMwaidem poUtži1a pm kryli d)uíných čásčck pu

d«jávky ckkthny. Zómick buc:hude po ¥yrovnán[ všech
závazků ®tjčřjlclc Wavatc1cm wácen clu 304 dAů po ukončcnS

smluwy o chujávcc clckiňny.
(14) O složcrd kauce uuivtc dcxjavmd cdbčmclcm písemnou
dohodu.

2ÁVÉREČNÁ USřANOVENÍ
(l) Smlouva o dcxMvcccickůiny je plmá po ubous[mnnCm po(vr-
zení, Smluuvu je ůčinM usuunÍrn mčti¢ľho Lárucm, poknd nm vc
$mk)uvč jimk.
(2) Pukud nedojde k Ľjhájen{ &dávky pčxSlc podmlnek tClô miyu-
vy pozbývá sm]uuva plalncM.
(3) Utjvlitmm nové 8Mowy o dodávce elckrhny Hl 13[0 sm]cm'j
ruKí.
(4) Smlouvu c) dodávcc ckkiňny kc Mncmanné v)pottd&
mwij výjm&jk výp(jvčjdm íhMou 6 mts(c(j. Lhůui ,mNlná běZel pt"-
nim dnem ndslcdujfclho mčsicč pc) doručcM výpovčdi drvhC suám,
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Účastníci této smlouvy pmhlašují, Že si smlouvu přečetli a Že smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné a wobodné vůle
' a Že Ji neuzavřeli y tísni. Na důkaz tohoto vlastnoručně tuto smlouvu podepisují.
ľ

PRAZSKÁ ENERGETIKA, 8.$. , OBVODNÍ ÚŘAD
Dodavatel: Městská c}b¢hodn/s/užeMa "Akaznik (°dbŔÉBŤSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

pm Píahu 10 f . ,
Na Hmudě ' ' Odbor hospodářské správy

100 06 Naha 10 Vršovická 68, 101 38 Praha 10

, ,m,, 9 -12- 1999 v .. . . dn, 9..:12: .1
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' ' r ':.:';'1·" ·'".." Pozn.: mlouvu p(jdepjii osoby k tomuto úkonu oprávněné. '
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