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SMLOUVA O DODÁVCE ELEKTRINY ČÍ8ĹO l 00227780

ze dne 09.12.1999

Dodavatel

PRAŽSKÁ ENERGETIKA
akciová společnost

Na Hroudě 4
100 05 Praha 10

a zákazník (odběratel)

Obvodní úřad-Městská část P-IO

Vršovická 68/1429
101 38 PRAHA 10 - Vršovice
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RČ: IČO: 00063941
IČO: 60193913 DIČ: 010 - 60193913 DIČ:
Bankovní spojení: Bank.spojení: 229024-2000733369/QBQO

šjj6c. symbol:

uzavíraji podle zákona č. 222/94 Sb. a § 262, odst. 1 Obchodnihó zákoníku smlouvu o dodávce elektřiny.
1. PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlouvy je dodávkä elektřiny z rozvodného zařízenf dodavatele do odběrného zaň'zenľ odběratele
v odběrném místě:

provozovna
Vršovická 68/1429
101 (jO PRAHA 10 - Vršovice

Číslo zákaznického účtu

1120 3457

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

3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Dodávka elektřiny bude uskutečňována z rozvodného zařizen( dodavatele o napětí 3"230/400 v
V době sjednáni této smlouvy byl na odběrném mfstě instalován hlavní jistič (před elektroměrem) j

celkový příkon spotřebičů X ,w
z toho akumulační spotřebiče pro vytápění a ohřev vody kW

přímotopné spotřebiče pro vytápění a ohřev vody kW
Nedňnou součástí této smlouvy je žádost o uzavřeni smlouvy a technický doklad, který obsahuje dajší údaje o odběrném místě.

4. CENA ELEKTŘINY
CBna elektřiny je stanovena podle platného ceníku. Dodávka etaktřiny bude účtována db sazby
Hodnoty základních položek sazby platné v době uzavřeni této smlouvy: stálý MsIčni plat

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

C2
85, 40 Kč
3 , 6 3 Kč/kWh

— - KC/kWh

zvláštni položky sazby

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Adresa pro
zasílání faktur Obvodní úřad-Městská část P-lO

Zálohové období

Způsob úhrady dodávky

120dnů

Vršovická 68/1429
101 38 PRAHA 10 - Vršovice

platební doklad

Pokud od®rate1 prove& platbu dle dodavatefan nově ndMnutého způsobu, mění se tím způsob Úhrady sjednaný v této 8mh|jvě na takto nabldnutý
nový způsob (akcepiace změny smiowy).

6. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

TISK 5YSTEMPRINT ORESGHEH 82QC) · PRE 027 /UT.99
.
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V$EOBECNÉ PODMINKY

(j) Dodavmcl dcdávÁ elcklřinu v rutsahu j v pxjmfnkkh >jcdm-
ných Ye mkuvě a dodávcc ckkůiny tj obchodních podmínkách
dMdvky dcklfiny.
(2) Rczrnavmý pHkon jc hMnola elcklrickCho pHkonu íxlpcM-
d.íj(cí hodmt jm¢novilau prouck hlavMhu jisúcc (pkd ¢l¢klnjne-
rem) sjednaná s iůochvatckm pqu dad odbčM mislo. Na základě
Léto hodmy sc Uďlij¢ podíl cxjbératelc m tjčcloé vymlozených
nákhďech ckd»mc!e 5pojcných pnpůknsm ec ujislčnlm múa·
dovanCho pHkmu.
(3) HoÚnola jmenovi1cbo pmudu hhvMhu jjs:j¢¢ (pdkd clckuomč.
tem) Banwtná vc sm]ouvC o (kdáyce ekkúhy nesmí být žmčočnj
bet cjcdavatelc.
(4) Odbémid ujis1( tcchnick6 µxjmlnky pto blokuváM cxiběru
ekktjiny sp«kbič0 pm vyldpčnl pKpravu cephS uZitkovC vody
pcdle pokynb dodjvaľ¢k.
(S} OtlbCrmcl umo±n1 ~stnancům deda votck nebo
wYekným osobám pHsrup k mčfiéfmu a QďtčmCmu ctctlňddmu
zaHzcril. kkcrt k phľ'oj¢no na zakzcnl dodamclc ta ůčc-
lem odcčlu ekkwm&ô, ůdrZby kontroly &Kirhjvánj smlumlch
podmdnck
(6) CXxhvatd omezí nebo pkm{1 dcdávku dckcřiny, pqĹucj
md cxkbká dcúlínu v mzparu sc sjcdnanou smluuvou, tcjmtnij pri
ncplaccní Fkjh|cdávek vypfývajkjch Te bmloqjvy q dodůvcc dcklRný.
(7) Dodavínc) pkmSl. cktklĺ nebo odcpk dcjdávkU ckkúiny
z dávcxhj nczapjaccnf splmnC pKjhlůávky ((aktům, zákňe náhmúa

. SkôQy, xmlavnf pkm pcxj.) v ktcrtmkdiv cKfbCrnCm tMSTt ôdH-

. . rack, jesľli:b¢ txfbčmlcl r.«plni1 3vou pmnnost uiu::jdit pohledávky, " oni v dockuc¢nC lhůlč, klemu mu Cbdavatd stmovi) s
t · že dodSvku pkruši. '

. , (B} Smlouva o dodávcc ckkitiny uuwlrá:a) pfi zříunľ nového cdbem&'n Tň($(L
b) pli rtkoůsuubi odll±má? cf:kuickCho uůkcnf (zmcm

napču dWvanC ¢j¢Ĺtfiny. zmčna zpbobu ocbmny pf¢d
nebezpečným dmykovym 'mpcm, pkmhCn( mčfíabo
uůkcnL apud).

c) pri unčoč hodmiy jmaovicCM pruudu hlavnfbu j|gi¢¢
(před el¢klmmeTem},

d) pri unene insčakmnéhu ptlkonu sµxCbičô slouZkich pru
vytápCnf pt[pŕ3vU tcpdé uZifWé t'txjy.

C} pH instalaci Mhmdnfho nČbo jiného dcLďby du
odbčMho udízcní,

n pži změně odbčmíck ('měna pávd whjckčivily, zmčna
jmém),

B) pli zmČď sazby,
h) pri amtnlch FKAmmck sje<tmných v:

pokud ncnfdchodnu1o jimůÉ.
b

ZAHÁJENI A UKONČENI ODBERU ELEKTŘINY
(l) tkdavaCd upoCnc djvkciu clcLÚiRý ncjpo'tdčji do ji] dnČ
ode dne phtvml všech podcbtnýU dokkdó k uzavknS xmlouvy
u dodávcc ¢kWiny. fxjkud ®tEnncj splnil Y.kchny podrdnky pro
uíhájcnS tkxlávky clektřiny a uzavřei smkjuvu ó Ckxlávcc ckkďiny.
(2) Ukončení odbčm ekktřiny auiámf ®bčro1d pbcninC
ldi 30 dnO pňcdem a umoZnf tnu pmvcd¢ň1 hmcCnčhô rukčtu, cdc.
bňnf mčKclho z"dízen(, pmjhpade pjUve&m ddškh cpalkM .4juvĺ·
xcjlcich S ukcmčenim odbčm. PH uušcM odbčmCho m$«u ocNrAel
kc dni ukmčenj odběru elckůiny dájc zajislf odpojení svého odběr-
neho dekuickcho udičcm od mvodného zahlzcní do&walde,
Platncm bm|oqjvy d doŮKé dektMy bude ukomenz pu vyrovnán$
všech Uvíúků 2 ní vypÉgvajlcíeh.
(3) Změna odbCíatde bct dodávky c!ekúiny k mcx2ní
pokM phvodtů odbCmtcl Ukonči smluwu o dcdávce dekůiny a
časne nový uživwel spIM pcKlmtnky pto sj¢dnání suůuuvy nrwC. PEed

, zahäenlm e]ekůiny. odbemicK! umoZnf d®jvačeli pHXUpk mcKcjmu zaKíenf Iä ůčekm jeho kcmlrn]y 3 odečtu
staví-
(4) pokud odbčríwl mplnS podmínky pro ukončcd
ej cbd3vce ¢let[ritjy, uhmdf odcbmnou clektľim 22 (Jo dohy ukonCe.
M dodávky, a to v pcximínkách smjówy o chxlávce ckkítiny s nim
poskdN 6j(gdnanc.

.MERIŇ1
( ĺ) způsob mCknl cxjRru meHcí vy.
druh 2äfĹzcnf mtHcÍch tmnjtxmákM urči
ÉJUcjávare] může mUTcI zaHícnl cnatcnC u oďhčnttc)c vyměnil i tmt
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pliľmumi cxjbčncek,
(2) Odhémlcl upraví své odbCmC zařftcd $čjuvi$cjľc| mék"nhn
txŘjČTŮ ckkůiny pcxllt pukyné dodavuidc,
(3| Ikdavatc] osadí mčhd vu po slanuvcných pA"
mínck za pcjúchnC xjijCinnoMi cdb&aidc dri IS dnů pe) utavkni
mlouvy o dodávcc clckůiny.
4j ajislf čôií muicmu z2!íz¢M :i lxjbčmC.
hu ¢l¢klrjck¢ho iaHunL kiené bUUVĹSĹ mčmím nebo k1eřým pm.
ch:hS ncmercná elekrim, tmi ňcQpŘ vnčné mjnípokd (napr. tury-
tlm. Za Iaji4énf, mphil

každý pŕihd poškozeni náhmk škody pcxjlc
vyhlášky.
(S) Qdbčnlcl pečuje o mčHcľ uf(zcM Kik, Oy nedošlo k jeho
µKkozcnf uetxj a dcclujc jeho Mdný chod. v¢šĽcrt távady
v mčknl, HerC je xchopcn zjixtit. oh1ásl nepMkné, ncjpoUčji však
duj 3 čÍM po zjišrerů plscmnC dckhvatdi, Doůjvalc| Lá pkclpokřdu
souCinmdi oďbČralck závadu odslmO do IS dM cid nhláknÍ řáva·
dy. '
(6) Má-li odbčmtcl pochylmosli c> správmmi úckijů mčSfcich zali·
tcnj. poUdá pfxmnt duduvalclc o Úfrdni přcíkou!kn¢ téchtu nšHzc·
n[. FTcůouknl mčřidch tajislš cidbČralc], ljbdavalcl
vymění & 15 dnů mčhcí můcní Ľa pň:dpkhdu poskyrnuú pulkb-
nC ujbCratclc. zajisll jeho árcc$M c) výsjaj·
ku zkoušky pbemnč vymumí cdbčmtdc.
(7] zji$l[·li sc pH Edním fc Sc ůcĹ\j
mcricmo &1Kzcnf (Hkhy|ujc od skůlchC hodmy vÍce, iŮ!2
lechnicků norma, uhvzdl smluvnl šImna částku edpod·
dajks chybě mčfcnf. a In ode dne. kdy uv[kk1 vinikh: nckcji lep tj"i·
slil, uhndi rodů ckjc dne přukházcjiciho <xkCt« Náikjdy spujcnC
výmčmu u fďcxb&Mm máklN íaHzení uhradí d(xljvulel,

(b) zjisti-li Sc pďí äeddm pktkoušen(, Ze 5¢ Údaj
métkiho ídůcn( ad jmc¢n¢ hodmy více, tic;l ph"pl)u-
šlí technická norm, uhmĹÉ nákldy spojcnc ti vj'nňčnou a ptczkovšc-
Mm mňcmo mKzed

.
ODEČTY ELEKTROMĚRŮ

(11 Odečty ekktmmčm pto Účely hkiurae a vyhodnoccnf odběru
eleLiriny pčDvádl dodjvatd v pravidelných ntjiMnč
vAk Jcúcnkňl ruční
(Z] Uymený inlma] 3c Nvuuje za sp1Mný. pnNcjd¢-li ~jvj1¢ĺ
cxjčCct nej&íce 15 dnO piňed a nejpoMCji IS dnů po dnu odpovldajf-
dm cÚstavci l.
(3) Ncumu2ni-!i odbčratd uµkovaně pMup L mčtichnu ufimní
za Ůčefcm pmve&nf pravidelného odečlu, m92c mu být pu přcdcho-
dm jňmdm upoaxnéM dcdávka d¢k(tiny pžmkm.

.
SMLUVNÍ POKUTY

(i) uhraď odbčmtdi čbtku vc výki ioaxx),- kč lu
nc<kdrtcnS (crmlnu pru výměnu Kh"clG zařhcnl tla ZMOst cmlhČra-
lclc Lá ůčclcm jeho pMkoušcm, sc xklamacc pruká:te jakn
opn5vnčňd,
(Z} V pHptdč pmllcnl s vÁtcnšm pFcplalku pH rľklamät'i ryůůc»
vád. pukud 3c smluvn[ draný v rámci rddama&fho lůcnl m lcmto
zpŮsobu vyrovnáni dohodnou, uplatí ůxfavafcl odbčratc)i smluvní

ve výši dvou pmmik z djuZtiC částky snfžené o spblné pcňle"
Wvky a tu La každý den prudlem Kde thie vµuvnáni,
(3) Za neoFávnený udbCr ptxjle § n odst. l plm. n), b). C) čáko-
na č. 272M Sb. zaplatf cxj1Nmtcl dcdanídi krumC Mhmdy škody
i smluvnl pokwu vc výhi pětinWbku ceny mopróvnčnč odebmnC
e]ckfriny s1anovcjjé p®le vyhlášky, ntjmCné vSak IÔAXX),- Ks.
(4) Qdbčmlc1 uhiMÍ CáslkU vc výši iomp,- KC:

a) za odběr ¢l¢kůiny v s uuvkňUU 5mlouvo{),
b) za n«)mvnčRQu dodávku e)ckltlny jiHmu (§ 6 úKh1. 6

vyhlášky č. 169/1995 Sb.k ta kúdy igi.učny prípad.
c) a pNmBtěnĹ mčtlcího mňz:M ckxbvatcle betjehn souhla-

W,
d) za otKLkovjnC neumoznčnl k mCfkfmu zMzcní .

(S] pYl pmdlcnl $ Naccním kktw RébQ úhh u d%Wku dckďiny
Lupla(| ůdbčmtd m(uvn1 pokutu lv vyši dvou prumik
ĺ UennW d]uZnCho St3Vlj účtu Ckdávky elektřiny.
(6j Odbérud uhmdl dodavawli krumč snúuwů pokuty i náhradu
škody.
(7j Náklady nu zbywčijou emu dodavawle vyvdané
adbčmdem
(B) Nu výpučct náhr,4y škody pMk vyhlášky pK)ku|y bé
použije účinlk cxlcblrunC ckkčFiny ·uvný jedné.

' ÚCTOVAN! A PtACENI
(l) Dudávka d¢klFiny bude účtovácja µ>dlc vc
xmjuuvč o dt>&Svce c]cKil'iny. Cena ckktFiny je xlanovcna Pndk plak

ccnovCM pltdpi.w (ccMku). PFi zmčné ptcdpixu 'C
t<t imčny mlmvy inČnl ccň3. můte. pokud dojde kc
unhi¢ ceny v průWhu Ĺák(uračniho ďdOj, spclkbu elekůiny ňjľ·
dč1ii v Wmčnj ďolN pčN1xĹní a u(jv¢ trny.
(2) Účujje ákwmmí za (xjebrjTKjlj c1cLůinu
vc rmu[alčnfm obdnbt, JjEcré je vymezeno prMde1nými cKkč(y,
(.l) OcxLbLy dcLtřiny la odbčmá tnfm lChuZ udbCnttc·
k je mďno [aj,lumuat součtovou hLlumu.
(j] Nj úhnúu debranC. ale dosud ckk6ny
dhEmíd PM dochvaidi dkhv vc výši pfdpokl5dmé spoiřcby
dcktřiny. výši tábhy slxEK)vf &d»aid co Ukkklč očckávaM hPO-
itcby ml|édnu[im lgjména k ccnovCmj "ýv4'jĹ netxj jiným
nutým zphohcin CXJbérjlc] bude b výN pfedcpanC zálohy pm nb!c-
dujfcj uhjobS c¢nňinem její xplaCnaAi scuúmcn. Zménv délky

obdthi Ilc bet utavkM nové kupní
(S) ljcjavatcl rode cdbčmicli úkamický účel dodávky c1cLůiny
mnůslalnC La kúdC tdbCmC mh1o. Odbtmtcli s vice Ukunickými
(Řly můtt d<ňavaíc] bĹDďi1 jedndlivť zákatnickC úč1y do skupino·
vého účCu. Fúěura 3kupim%'čhcj účtu (SOLbČfOvŽ) PřLdušnč · ·
přcůpisy a pklby íákwnický¢h Ůčtô. Na tákunickCm nebo škupino·
um ÓČUb j300 plalhy za dodávku cicúfinj' 'LÚčloviáný ProCi patě-
dát'kám vyplývujic1m ze smlůuvy v puŕ%/ pMle jejich dala spla1·
Dodi, V plmcbn[m slýĹll Bit pouZNá čIslu zákunickcho nebo sLupl-
ňcNčhU ÚCtu jab rmabilns vymbM. zÁmick ukmmickéha näxj
skupinuvéhu Účtu N pmrdeM f;iktumµ (pFeplalek} pou&je dtxju- ·
valci k úhradě ňj dadhku ckkůiny v náb|dujicim obdobl.
(6) ÚkunČenĹm ddcŕtňY kC idkunický Ůčé1 PH
fů|lmci squč1owu Ŕkiuruu k äkunický účc! |ujvk ukončením
všech DhMcných odběrů dekdíng: ZŮslatck (pd\ephčck, ncckplMck)
povinM strm vmvná, Kkud má odbčralel jiný aktivní zákaznický
Gčet, &duvaw1 zôsxnck yymvná pm'oQcm m tcnio ůČcl.
(7) ZpŮsob pKccm je bläMwcn ve o dodávc¢ dckůiny,
Plaípy sc Uskůtečňujl v LuzcmsLC mhě. Bezh«ovosin[ plaiby sc
uskwečňujl QČlÓ vedených u penéZnkh Ůmvô pôsobľckh nj lhémĹ
CeskC republiky.
(b} lá clektMU jscju špRunC v lmnlnu weúenčm m 2Účt+
vacÍm tbkkuju. Tumfn čijňf ůmdné 14 dnů od 4jj¢j ode-
Sláfll vyúCtovdnL Terďncčn úhrady sc rÔzumľ datum pfipdn[ čáslky
m účel pHjemce.
{9) V pfípadČ chybné fakturace dbdävky clckdiny uphinf Udběra.
lei rútjmaci v NdďnC Óbchciln( kanocj!S dodavafejc
Včasná miS Qkladný ůčinck pqiuc tehdy. pdkvd se proká-
ž" kil
(ID) Dcxhvafcl rckjamaci pkzhmM u vý»lcdct omämS udbčratdi
do 30 dnO ak dne, kdy mkkumci obdďd. vyrovMM =d1-
b mplaccnC a čhúy bode dcHxjnul v rámci
rck]amačn1ho Hlcrĺ
CIl) S ohlcdcm na MáSln[ povUu d&vky dekcňny. kdy odbCľä-
[C) mliZc odcbím cIckftinu řl8 vůli dcdavwdc. udbCmld
Nn&mým zpD'otrm zajÍjÁ Úhradu budouckh puhkdávtk lmaja-
ková ůmka. bankovní zámka. kau¢e. apĽKj.).
(tí) v µpjĺLč pmdlcM platbami Lá dätřinu odbčratcl kaucí
vc výši tKmč»lčni učekávmC pŮmčmt platby lá dckifinu. V
dc opakovaného prodknl s pla:cb ij ckkůinu je slohmi
kauce pcxjmjnkou další dodávky.
(lj) Kauce buck dodavatelem pQuůtj piu kryj ďlúných čbtck po
ÁonCcrjf dWvky cIekdiny. Zôsimck kauce bude N vyrumáM Ucch
úvazkô ďb¢taiclc Wavaidcm vrácen cb 30-ii dnů N ukďén(
pla[nosli smlouvy d dodávce clchtiny,
(14) O Mu2cni kauce utavk· dudařmd s ®Rraidem pÍscmljou
dohodu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENI
(l) Smlouva o dMávct dckiHnyje pktM po {ŇK)ůstnnném p(j(vt·
Zl¶(, Smluuva je účinná mčřidhů UMIcM. pokud ned ve
smlôuvě mnovcno jinak,
(2) Pokud ň¢4ojde k uMjcnf dodávky podle Wdminek Célo smluu-
"y pozbý"l mkuva
(3) Umvkním nově srnjouvy u dtdávcô cIchřiny b¢ tm bm|owj

.mšL q .

(J) Smbuvu u dudávcc dcktňny Ilc jednt»trmnč vyµwčdčt p[$+
mnou výpcwEd! ' výpovčdnl Ihdtoti 6 mčs!ců. Lkůča tačinä béžcl p~
nim dnem nhk'dujicihu mčMcc řj dcničcnf Yýpo"&ji druhí maně,'
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Účastníci této Smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečelli a že smlouva byla uzavřena p®1e jejich skutečné svobodné vůle
a že ji neuzavře)i v tísni. Na důkaz tohoto vlastnoručně tuto smlouvu podepisují.
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Pozn.: Kupní smlouvu podepíši osoby k tomuto úkonu oprávněné,
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