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SMLOUVA O DODÁVCE ELEKTŘINY číslo l 00507263

ze dne 10.10.2002

Dodavatel a zákwnľk (odběmtd)

Pr§ká energetlka, a.s.

Na Hroudě 1492/4
100 05 Praha 10

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

Vršovická 68/1429
101 38 Praha 10 - VrŠovice

Zapsaná v obchodním rejstřku vadeném Městským rč: lČ: 00063941
soudem v Praze, odčiň B, vložka 2405 DIČ:
lČ: 60193913 DIČ: 010-60193913 Bank. spojení: 229024-1500053998/0800

Bankovní spo]ení: Spec. symbol:
Ĺuzavfrajl 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 distribučn( soustavy dodava1ele do odběrného zařízenI ®běratde na odběrném místě

motory
Vršovická 68/1429
101 00 Praha 10 - Vršovice

Člslo zákaznického účtu

1057 5441

2. PODMÍNKY DODÁVKY Pro dodávku elektřiny platí ustanovení této smlouvy a oHcně Umné právní pkdpisiy.

3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Dodávka elektřiny bude uskutdšňována z distribučn( soustavy o napětl 3"230/400 v
RBzBNcNaný přkon je vyjádřen jmenovitou proudovou hodnotou h(avn(ho jističe (před elektroměrem) 3 x 30.0 a

celkový příkon spotřeblčů kW
z toho akumulační spotřebiče pro vytápění a ohřev vody kW

přímotopné spotřebiče prQ vytápěni a ohřev vody kW
Součástí této smlouvy je žádost o uzavřeni smlouvy a technický doldad, který obsahuj8 další údaje o odběrném místě.

4. CENA ELEKTŘINY
Cena ekktřiny jo dána piamým cenovým rozhodnutím Eneígetického r€gu|ačn(ho úřadu (dále jen cenový
předpis) a dle sj®nané sazby C02
Hodnoty základních položek sazby platné v době uzavknf této sm1ouvy měslčnf plat za příkon 160,00 'č

plat za dodávku w vysokém tarifu (VTJ 3,
plat za dodávku v nfzkém tarifu (NT) Wk\Nl]

c02- jednotarifová sazba (pro střední spc¢řebu)

t

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Adresa pro
zasňánl MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

Zálohové obdcbf 12čMj

Způsob platby za odebranou dektřinu včetně záloh

VrŠovická 68/1429
101 00 Praha 10 - Vrěovice

Platební doklad

Odběratel může provést platbu jdcýmkoliv způsobem, avšak akceptovaným dodavatelem.

6. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

O6CHC)0N1T1SUFNY, L &, iCCLH PRE 027lď7



7. DODACÍ POMilhdKY
(l) Dodavmtl dodává dekďinu v romthu a za podmlnek
sjednaných ve o dodávce dektfiny (dájc ta ,,tato

(2) JmcnovĹľá proudová hcd[jôuj hjavnlho jističe (pkd
clckvDmerem) u tCchnick€ pmmeuy ľDericsho uÚÍzcní
nesmí být změněny bez dtxjavatclt.
(3) Oaběme1 je povinen dodavateli a osobám pověřeNým
q zmocnčným dáte 'en osobám povUcným) dodwatckmumožnit phmp k mbicímu zoKzení a neměřeným čdscem
odbänCho clektTickéhD zBĹ'Ízeňf za účelem provedcnf
kontroly. Mečru, údržby, pmvi&lMho ovúovánf sprdvn«íi
mCltnf, výměn či odebráni mtřiciho uďíz¢ňi,
(4) j' oprúvněn omezit tiebo přemšk dodávku ,
clckůiny v oněm či v LCto smlouvě
sjednaných ptfpa&'h, pokud cdbČratd nepbS své
splatné úvazky vůči (řddné b včasné zaplacenf
vYŮČtOvW1Č bpoůeb dektřioŠ či jiných plnénf 6lYl)UYDČsjednanýc h - záloČové plat y, smluvnl pokuty, úrok

· rjd]ení, škcxjy apQd.), a lo ve ktcnémkčÁ
odDčmCm místě odbcratele,
(S) Dodané množsľví elektřiny se pm účely tělo smlowy
považuje za sjednané mnozslvi.
(6) Cq'cjvy yrůbčti dodávky jc omczcn sjcdnuncu hodootou
mzeNovanLho řikonu dle teto 8mlouvy. Dále může býľojnczen z dóv0& sčan'wených pMvnímÍ předpisy. zejména
Ukonem č. 458/2000 Sh (dale jcn cner8c1icy Utoň) 8 tuutcj
smlowQů, q to včetně ejdminek 6tano¥enýcu pro sjednanou
sazbu za dodávku elektriny,
(7) Způsob pŕfscupu k měřicímu zMjzerj vyp]gY& z jeho
umístění.
8, 8MLOUVA O DODÁVCE ELEKTŘINY
(j) Smlouva o dodávce c)¢km,ny, sc uíavlrá pfsemU na
základě odbčmtdem pkdlohmě Záaosti o umvfeof smlouvy
(na Uskopke dodôvatde). a lo samosiMN pm každé odběrné
mluo. fku každí cdtčmé mkto může být souHně 8jednána
smlouvu ej dodávce dcktriny Fuze s jednlm MbčrMcm.
(2) odběmc) spolu se o uzavknf smlouvy
o dcxsávcc clektřiny pfedloži dodavatcli doklady potv'njící
pMvM subjtkriviru odbčrmek a totohosl odběratele nebo
jeho It dalšf dokhdy pl'fdušnými
prAvními pr¢dpisy.
(3) Nova smjouva o dodávce elektřiny se uzůvfrá:

q) pH zHzecií nového odbčmCha mim,
b) pH změně cxihěmtelc,
c) při změně sazby: ,
d) při rekonstrukc) odbčmCho clcktnckCho zůHzcM

(změna napáľ, změna Ipůs(jbu ochrany před
n¢b¢"rčným dotykovým mpěúm, přemMěnj
mťřicino jLaří=ni

C) p,ři zménč proudové bcxboiy hlavního
jističe (před ekkuomčrem).

Ď při změně instMovaného příkonu spoďeb]čů
·!oužfdch pru vytápěni a příprwu teplé ubUov6

B) ;A?;s(a]aci Mhradního mbo jiného zdroje elekúiny

do odbčmébo elekLricktho zajízcnS.
h) pri změně omtnfch Udqjó o odběmie1i uvedených ve

Bmlcjuvč. pokud ncnS dohodnuto jinnk.
g. ZAHÁjENÍ A UKONČENÍ ODBĚRU ELEKTŘINY
(l) Dodavalcl tapočnc 3 dodávkou cIcklřiny nqjpozdčji do
pCů pmcovnich anO ode dne pheyzeú všech rrřcbnľch
dokladů k u:uvhmf smlouvy q doavc¢ ekkLnny, po ud
odbéraie1 spfnil všechný. podmliiky ro zahájení dcxlávky·1ckůíny pcdk pHslušnych právnkĚ plďpidi a uzMel
píscmnou smlouvu o dodávce elektřiny.
(2) UkončcM odbčru ôznhml Mbčratel pisemně dodavatcli
pocnáct dnů předem a umoZrj mu prcrvcdenl kmcčnCho
odečtu, odcbďnS měh'ciho taHzcni, po'pHpadč provdcM
dolškh opcítknl b iikončimím odběm.
(3) Ph" zruKenS odb&nCho mfm u ukončení 8mlouvy
o ôodávcc elektřin odběratel ke dni ukončení odběruumoZnl provedení Ľnečného odečui, odebrání múicfho
·ďizeni q záµsú odpojení ivého odbérnCho dekuického
zařízení od dlsuibučnj mtmvy dodwatclc dle poámfnek
61Mloveo ch &KhvllLelem,
(4) Zmtna cdbčmtclc bez pkniknl dcxúvky ekkttioy jc
možnO, pokud původn! odběmel ukoočí smlouvu
o dodávce ckkthriy a soQČôsnč nový odbčrard
podmfoky r 'jcdnánf smlouvy nové. P1\cd uihh"enim
odběm elcuřiny odběmelé umožní dQdnva(e|i p mp
k méřicfmu zařízení za účelem pmvcdeoí jcho kontrdy
a odečcu.
(S} Pokud odbčmtcj ncspIM podmfnký pm ukon&n5
6m]ouvy o dodávce dcktřiny, uhradí elekihnu odebranou nn
odbčmcm mSstč u do doby ukončení dodávky v sodadu
bjadmťnkmi teto mjouvy.
( ) Pokud odběrmej opustil C mfuo
u hepaádol (j ukúnčcnf smlouvy (mpř. odbčnatcl se již na
odběmém Uiĺs!č nczdäYe a je zde zárověň npvý žadatel
o dodávkn ckktŕioy). 3c tato smlouvu ruší odcbránfm
měficfho zaKzenf nebo nové mlouvy pro toto
Mbémé misto.

1& MĚŘENÍ
(I) Způsob mčřeni cAběru elektřiny. Ummení q druh
mčfic(ho zaŕízenl, vC, mčřicích transformômů určf
dodovmeL Dodavaccl fňÔŽ¢ měticf zaj'lztnf osazené
u odbčraccic vymčnit i bcľ souMuu a EHtomo$ú odbčratde,

It) po pk'dchozím ozMmen!. Výmčm múicfbo mHzcni
nebo jeho odebrání je dodavutekm mbo osobami
dodavatelem mkngmi.
(2) Odbčmlel j" povinen na švů" nUbd upmvii odbčmC
mím pto lnsrálůu měficlho zÚtzenf v sôuMu s Tecb.
nickými pcxlmlnkami pfipójcnl dodůvatc]¢ ú pfľslušným
c¢Ixyvkm pfedpi%m.
(3) a neměřených čábtech Ddběmeho dektricHho
zMfzcnl nesmí bý1 provklěny Udné zásahy bez pkdchouhn
souhjůsu dodRmete,
(4) Dodavaid jcdnoúivc U5(Ĺ mčlic[hq íMkeM
íl odbčmCho dckmckCho zňřlzcnL ktcr'C 3ouyĺsĺ8 muenim;,R'oú ncoprávněné mamipukci. Odbémrd pečuk
q měřicí z rent ink, ůj nedošlo k jeho poškcxumi neboodcizení a deduje jeho Ĺdný chod a mv, OdbErabcl je
pOvinen zjiůěnc závady na měřickn zM'lzeni, vč¢ujĺ p'oruknl
zhjijlenf kaj nco rávnčnC m&nipulaci (pkmby), n¢}md]eoeoznámi&avaA. jakýkoliv usah do měřiclho zuhzenf bez

souhlasu sc zakatuje.
(5) Mä·1i odbčratcl po'hý'nostl n sµávnosú údajů mčřcnf,
nebo 2jÍs1f·ĹĹ Uvúu na méřidm u9\kenľ, má právo nechac je
přcUoujcL Dodavaccl j" pwioen na úkladě žádosti
odbčrMcIe do pmácii dnu od jejího domčcnf měnil měřicízařízeni nebo zaji5tit ověřeni spMvocM mei'ä o výslcdku
zkoušky dodavatd písemně vRujmÍ odbčratck.
(6) k-li ú měl5cim zaHzm z'išíčna závada, hmdf nUkidy
spojcnc 6 jeho výmčnou, pkzkoušcMm ncbp ověknfm
spmvnQsll měkni dodwatd. Ned-ľľ zjištěna hmdí

náklady cdbčnic1.
) Nákkdy $rjené S výměnou ĺ) přezkoušením mčřicfch

,uMi cdběratct.
(B) Její na mčHclm zd4zenl zjiSOnů závada, má poškozená
smluvní umná průvo na sĽunovenÍ ndhMM Bpolbeby
ckktfiny. Vznikne-li nu mčficlm uHzení Uvadá lakovéhD
chamklcru, že nelze stnnovir množstvt odcbmnC dektňny,
určf 6c toto mnoZsčvf podle výše $pockb? vô srovnatclMm
ob&bf a srovuate!nCm dwrakt£ru odbérv, v němž byla
spou\eba řádně měřeaa. Nejze-li 6pg!kblj t8kčo stůnovif, určf
se mnoŽstvj odebrané dektřiný "ypočtem, nebo dodalečDč
podle výše spotřeby v náslcdujmm o&hbľ.
11. QDEÓTY ELEKTROMĚRŮ
Íl) Odečiy elekromhů pk) účely ťUturacc (j výhcdůocen$
Ljcjběru dektfin jsou prováděny v praň&lných mtervalcch,=dlo jcdÁrôt za čtyři mčsfce, nejméně vLak jedenkrát

(2) Neumožnfji odběratel pHstup k mčŕicImu zařiztnl za
účetcm pravidelného nebo koMrolnlho odečw ania:
pkcmnCm ýyruzumčnL Yýůčhjjc spotřebu e|eklňnl/& td
spotkbý minuYho období. Pokud m
ncwnoZní přfmp ani pfi nbkxjujícfm odečtu. může mu být
po předchozím písemném upcuotnčnl dodávka elektřiny
přerušem,
12, MEOPRÁVNĚNÝ ODBĚR
(l) V pHpadě zjištění neqpdvnčného odberu elckůiny
pod(¢ § 5j 'n¢1rScůckeho Ukoná, "c odbčmtcj pvincnuhradíc dodwami sktuečnť vzhiklou škodu. ,veľzc-li
skuľcčnč vznik)oo škMu smoňl, dcdavatd náhradu
škody v sôuladu s tímto zákonem a pHduSnýmc pr'omdčcími
jňedpisy.
,2) ži) poškozcM pmsútdků pruú ncoprávnčnC mání-
pukcí k dodavatel opráYněrj Mbčmtcli vyúčtovat níhmdu
='=:'=:=,"Š ,,,,m ,,,u, ,,

Tv 'g o náklady "pojené sc íjištčmm, zdôkumcntovánfm,vjcAnocenlm a odstraněnhn ncoprdvnčnCho odbčru
ackúiny nebu neoprá'vnčnC manipulace,
13. ÚČTOVÁNÍ A ZPÚ8OB ÚHRADY
(l) Dodávka elektřiny bude vyŮč|DvávÁna (akCurami
(daňovými ď(jkkjdy) y se b'ubou dle
E!mneho cenového ptcdpisu.
Yřj změně cenového p1Edpisu se bez změny gm}oUYy mtní
cena a je opMvnťn vyúčtovu dodávku die nové
ceny a způsdbcm uvedenŽm y ccnovém dp'izu. todwMdrozdělí. dojde·li ke UňvňČ ceny v nbéhu (aktumčnfho
období, spotkbu clekďiny (vČ¢IňČ mčsíčnSho plaiu za
Gkon) v poměru doby plntnosú původnf d nové ceny:

bEmtl může dodavateli oznámit mv elckwomtru kc dm
"u"

(Z} a pt dpokládunou Bpcjtfebu ve sjednaném úlohcwém
období má dcidavatd pMvô ň8 zálohu. y ýšc Ulohy sc uancmi
v na 6ku[ečnou Gpotíebu e]eklř|ny v pred-
cházcjkim srovnatckCm faktumčMm obdobf $ pHhkdnuúm
zcjmém k ccQovCmu vývoji. u nových odbčratelô výše
zá,ohy zo i'¢dpoklÁdanou spntřebu stanoví do dďn' £"nfh"YýúčlovánÉ donodous ohledem ra provozovmé spcm úbičc a
jmenuvitou proudovou hodnotu hlwního jističc před

clckuůmčrcm plůtnco cenu elektřiny. Odbčmtd bode 3
pkdTane újoby pru nAdedujEd obdabf &eznámen na
(3) Lkjdavat£] vede odbčmcli zůllznický účet dodávky
eltktMy samostatné jib kúdé odběrné mfsto. Na
z4kutnickém" útlu jsou plačby za dodávku elektřiny
zůMovány proti p?hledjSvknm vypmfcšm ICho smjowy
v pďúdí pociie ' jich dma tlačby Lsou túčcováuy
na přjs|usenslv j úhradě vRch pK)bledáve . V p)Mcbnhn
ayku sc Cklo ULwnického účcu jako Ymi8bílhf

Zůstatek zátnznickCho účiu po provedem ľdkrumcc
(ekplotck) pouŽi"c dcdavud k úhradě zHoh na dod&rku
ejektřin v ndg|cdljjÍc(m období b případně k ůhmdť

pOhkdúvek odběmtde.
(4) mxhvattl má právo mpočlst pHp0dný přeplmek
odběmeľe na uhmzeol veškerých splatných pQhledí[vck
na jiných úkamických účlcch (cxjbčmých mfswch) Whož
cAb&mcle. Pokud má odbčmtcl jiný ů1ŕvni zákaznický Účet,
dodavatcl zÔsla1ek vyovná převodcm na tento ÓČ¢L.
Dodavatcl bude odbemelc o . µovcdcných zápočicch
4kvodech zůstaíkÔ mezi ukmlckými účty informovat.
( ' Platby sc Usadnč uUutečňujĹ v tuíemské měně (CZK).
Bezhotovostn[ platby 3é uskutečňují z účtů vcdenYch

ÚStbVŮ působícfch na ózeml České repubhky.
· dny sp,latnosti . plateb slajjovĺ dcxhvmel, pokud není

dohcdnuto jinak a jsou uvedeny na faktUe nebo na jiném
µ1mebnlm pfedpisu, Povinno4 odbčmtelč zaplath 1¢ splněm
okamžikem Eňpsání pľidvŠné čásčk ve ?'dspč' bankov-
ního ťičtu doaavatclc uvcdcnChó na lušnc faktuFe oznUené

wňubiMím symbolem (Č dem úkunickébo Účtu).
(h) \ zniknou.li chyby nebo omyly pS cIckú'iny
nesprávným ďečtem. použi:im nospravnCho násobitele
hodnot e|ckfromčru, Nužitjm ncsprávné sazby, početní
chybou Td.. mají cAbčme) a dcxLovHcl právo no
nespráva vyúččovmých částek. V pHpade cnybaého
vyóčtovhní dodávíc up1ntnl odočmce) p(scmMrek1mmci bcí zbyldMbo ocĹkludu.
(7) Dodavatel reklAm&ci přerkoumA n výskdd pšxmnč
oznámi ®bératc)i do patnácti Ldendůnkh dnů ode cIne. kdy
rckkmci obdrZcl. Je-ti na základť Mdamace vyslavma
opravná fak1ura, povážuj¢ 3OLlČBMČ uj informwi
o výsledku wklamace,
(B) S Qh]¢ď¢m na Lv]áŠljl5 povahu dodávky dektfiny, uodbémel mäte odebírat cIcktřittu nezávíde nu Á

dodavatele, odbčTat¢l no ž4dost dodwaidc pňmél'eným
zpósobcm z&jĹsti ůhcudu budouc/ch pohlcdámk formou
T\jčén(. jimiy, Uswvnjho próvů apod. í ,!'Hpadč qpUo-
nntho pnxjlcnÍ s úhradou lu¢b z» ¢i¢ ejIU j¢ myštčniúhrad budoucich pK)hlcdArdmmkou ddš( dodó',jy·
(9) ÉJdavůCd m4 právo Ůclovat odb&mcli Mkh y za

úkony 'rj""e ' doaávkou ¢l¢ktřin¥, ktcrC byly vyvojňny
cxjběmt,em. nebo vznikly z jeho mvujéní.
(ID) V rpůdč prodlcnl s óhmdou Fněži¢é č6stky má
oµávnčn 6mtuvn{ sUnna peávo na drc z prodlenf ve Yýši
mnovené obcenými pdvmmi předpisy.
(JI) PKxj)cn5 cdběmbek s plnéním jeho splatných Uvatků
se pQvažuj¢ za podmräc pomšctú 1é10 smlouvy.

14. 8POL€ČNÁ A ZÁVĚREČMÁ UBTANOVENÍ
(J) Smlcmva o dodávce dekiřiny je platná Éq
cboustranntm potv=n(. Smlouva je účinná osatcnfm, ne o
provedcním odečuí méřiclho uiHun(, pokud není Yě
smbuvé uwdeno jinak,
(2} Odbčnucl prohhšuje, že vcškmé jím skymucC údqjcwed:oé ve mjouvč jbolj správně a pTaydivr)

(3) S osobními údaji je nakládáao v soulndu rc tákcmem
Č. 101/2000 Sb.
(4) Qdběmte] j¢ po"iocn omámit dodavaccli do patnácti
dnů pHpadM zmčny Udajú obmžcnjch v této sMouvč.
Pckud tak ncučiní, považuje se odkr dekdiay za odběr
v rpípom s uzavřenou smhuvou a dodavatd má právo od
smlouvy o&toupii.
(5) Pokud nedojde k ahýjaí doddv'ky podle podmfnek této
smbuvy z důvodů ncčlnnobti ncbo zmařeni ze s(raey
odběmtele do třiceti dnů od jejjho utavren/ smlouva zaoik&.
(6) Smlouvu o dodávce dektřiny 1= jednostrunně pkcmnč
vyrdet S 'ýpovčdní lhůtou jeden mhfc. Lhůw začíná
bé ci prvním dnem nbledujicfbo mCske po doručení
výpovědi druhé umně cik bodu 8) tohoto článku.ch Odbčrmel i dodwatd jsou v 6oukdu s pľblušnými
obecnými p'ávntmi pkdpisy opdvněni cd Wld smbuvy
odslcmpit. ~ cjznámcňi ódstoupcnS oďb&aicli plaň bod B)
tohoto Článků.
(B) Dodavme1 zasíkS OdbČrmeli písemnosti zpravidla
prcsďednjc[vlm držitele pošuwní licence na pcmednj
mámou adrew, PÍs¢mmm Sc ovažůj¢ za dcručenoui y pKµU, Že si oďbčmtcl zásiíťu nevyzvedne, nebo sc

Usika vrátí zpět odesilaceli jako l]edoruČi(e]ná. PodedM
známou adrmou j¢ Udaj o adrese pro za4láni, uvedený
pKslušnou stranou v rCcô smlouvě. ve znění změn
ozUmcných druhé struně pisemn9 neprodjcnC po vzniku
takové změny.
(9) Uzavřením nové smlouvy o doďůvce dektřiny mezi
účastníky této vy pro odběrné místo uvedené
v Článku l, se tato smlowo půvažuje u

Účastníd této smlouvy prohlašují, Že si smlouvu přečetli, a Že smloova byla uzavřena podle jejich skutečné a svobMné vůle.
Na důkaz toho vl8stDoručně tuto smlouvu podepisují.

Dodavafd, Pražská energ á, a.s.
Na Hroudě1492/4, 5 Praha10

Praž8ká. 6Ygeuka, a.s.
Obch ancelář Eden

O nl oddě/en/Man6 Skružná N udě 1492/4 2 ?RU4

. g "V P"'" d'" 3 QiÔ. ' ěraha 1(1 V dm Z

. .
Pozn, Kupní smlouvu pKxjapĹši osoby k tomuto Úkonu Qpávněná, 7

¶


