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ze dne 11. 09.2002

Doda¥atel a zákazník (odběmm

Pražská energetika, a.s.

Na Hroudě 1492/4
100 05 Praha 10

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

VrŠovická 68/1429
101 38 praha 10 - vršovice
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Zapsaná v obchodním rejstřlku vMeném Městským rč: lČ: 00063941
soudem v Prazq oddíl B, vložka 2405 DIČ:
lČ: 60193913 DiC: 010-60193913 Bank.spojení: 229024-1500053998/0800

BankDvnf spojení: Spec. symbol:

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

1. PÄEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlouvy j8 dodávka elektřiny z rozvodného zařízeni dodavatela do odběrného zařlzenľ odběratek
v odběrném místě: nouzové osvětlení

vršovická 68/1429 Číslo zákaznického účtu
100 00 Praha 10 - VrŠovice 1057 5450

2. PODMÍNKY DODÁVKY Pro dodávku elektřiny platí obecně závazné právnf předpisy a dodacf podmínky
uvedené na rubu této smbuvy.

3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Dodávka elektřiny bude uskutečňována z rozvodného zařízení dodavatele o napětí 3*230/400 v
V době sjednánitéto smlouvy byl na odběrném místě instalován hlavni jistič (před elektroměrem) 3 x 80.0 a

celkový příkon spotřebičů 25 .00 kW
ztoho akumWačnľ spotřebiče pro vytápění a ohhv vody ,w

přímotopné spotřebiče pro vytápěni a ohi'éiv vody kW
Nedílnou součástí této smlouvy je žádost o uzavřénl smlouvy a technický doklad, ktařý obsahuje další údaje o odběrném místě.

4. CENA ELEKTŘINY
Cena elektřiny je stanovena podle platného ceníku. Dodávka elektřiny bude účtována dle sazby FO 2
Hodnoty základních položek sazby platné v době uzavřenltéto smlouvy: měsíčnl plat za příkon 400,00 "

za dodávku ve vysokém tarifu NT) 3 , 5 2 """
za dodávku v nlzkém tarifu (NT) - - _ KC/kWh

C02-iednotarifová sazba (pro s3třední spotřebu)

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Adresa pro
zasRánľfaktu' MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

Zálohové období

Způsob úhrady dodávky

Platební doklad
,

120 dnů

Odbor ho6p. správy
VrŠovická 68/1429
101 00 Praha 10 - Vršovice

Pckud odběratel provEKk platbu dlo dodavatefóm nově nabtdnutéM způmbu, měrif tlm způsob úhrady 81Exinaný v t&O smlouvě na taktD nahkinutý
nový způsob (akceptace zmby smlouvy).

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

swTEwRNŕ snm premmm



DODACÍ PODMÍNKY

moBEcNÉ PODMINKY
(l) Dodwml v mňhu a y µodmiUkh sjedM-
Aých vc micjwě o dcxkSvcc ekkttiny cbctKxhúa pKjdmSd=
dodůvky ckktlihý.
(2) R=TvDYM)y m'cm Je hôdncm ddlňcHbo příkom'
Ujlcf hodoW juximibEho hhvnfho jÍ3Účc (pčtd clehmtM-
mm) ýcdmnA dčx!awtdm daně ®bčmC mhlo.
(3) HochxM jmmovkäo proudu hkvdho ji$účc (před ddmmič-
rem) im udmvč o řmml být rMnčna
bez muhlmu áxkwtele.
(4} Odbémtd tojh'd ttdUcH Ndmlnky m bldcwůd odbčm
ekkůiny spcd'cbičó piu vydpění a pHpmvu tepk uZitkové vody
fxxil" píkynů dcdamde.
(S) Oďběmíd umohň Qmmemm cbdxvaick mbo
µwácným osobám pfhrup t wEňdmu u odbčTnCmu d¢kkiacmu
uHuml. ĺuleté j' pHpojtmo m dodN=le za ÓČCv
lem odcjčuj ekktromčm, úMby á kcmtmly smluvokh
podmjnck
(6) Dodavmcj omezí nc& Pkrv9S <kjavhj ekk19My, pckud cdbč·
mid ťjdťMM e1daňnu y rozpmj k srrjouvcm zejmm pH
ntp1accnf pohledávek vyp|ýv¶lµcfcb mkuvy o dodávce ejehňny,
m pteru8, omczl =bo čxkp1'¢ do4ávku ekkiflny
2 dôvodu neuiplaccn( pK)hkuvky ((aktum, múuúa
kkody, mluvnf Wkuu a pod) v kwémkoúv odbčmém mjs2 odbe-
mtck. jcsljizé oclblm:d nMni) wou pcwimosc uhimdit pohjedľvky
ani v dcdínďné Hióič, krému tmi d«kvM sumvij WjujmčMm
Ze doavku pďtnúL
(B) Smlom o ekkůiqy sc utavĹr&

q) m ůlzeM ňQYCho oďbtmCbo W9il&
b) při tu¢m$uucj Mbčmäjo dekMc)±hí (změno

doäunt e!tkdiny. zpij3cjbu ochrany ptuj
rbcbcuÉčným do1ykovým aápCi[m. pkmšsUnl mčHc(M
zmutid, ôpodLA

C) pli unEM bodno'y jmcnuvMH proudu hlwního jisličc
(plbd ckktmnčKm),

d) pn" zněmč pKkcmu p«j
vytSpEd pKprwu tcpbé užitk»é vody,

C) pli imrabci Mhmídbo nebo cjckthny do
odbčmCho dckuňcktho znHzenf.

D ph" ·mČnC Mbčmcíc (změnu psávM Albjcklivity. imčna

g) ph zmhč sazby.
h) pH mmick pcdmdnU sjcdcuiých vc unkuä,

pokud není dohodmio jinak-

ZAHÁJENÍ A UKONČEN1 ODBERU ELEKTŘINY
(l) započne dodAvkôu clthřiny ntkK)mějj do 30 dnů
ode dne pfcvmS vkch poUtlmých &khdů k uuvitnl smjouvy
o dcxlSvcc cjckůiny, pdkM odbčmtd Kp|ni] vBtchny µxhnjnky

&d5vky cldlttim/ a otMtl imkuvů q dodávre ekWny.
(2) Uktxč¢tú odbtru clckůiuy óznAm5 pfxmmt dodá%-
leli JO dnů předem a umďM mu provedcN UmcčHho «kčtu, cň¢-
brikM mUfcfho znHuml p¶dipädé prmmdtd daWch 3OäYĹ·
Kjtclch d @eiMmfm odbčm. Hi uujťM odbčměho mhlo odljčmld
kc duí @Mcn! odbčru cľcLUhhý Ulc pjistf Cdpc*m( mrCho
otho clektricbtho uKzcd od zaHzrM <kxhwlek. pht.
MRI clcHHoy bude úkmčcm po 'yrumáM "kch

ľ ní Yypľývujfckh.
(3) Změna cdhčrme]t tm pfmdmS Óodkvky ·1chEiny je motri£
potud původM cxbhmt) Uoůa tmjouvu o dekůiny & ¶mj·
K.mt ňl7vý ďívmd p¢änjnky pm 'jedUÚ mjouyy oo'vt. nu
imMjeNm cdbhu chšktmy wmxžM ±xL~čli přlmp
k mčhcfmu zmmmí za účelem pmvt:&M jeho kcmkmly o&±tu
mvů.
(4) Pokud odbéndd pcdmtdŕy pro ukmčtnS 8MoUYý
o cbdávce dddNny, ukmdj cdchmmu ddmim u do doby uhnče·
ni dod6vky. to y podMnk&h 8mbuVy q dcdmc ckktmy 8 dm
pKmkdnč

MÉŘENŠ

(l) zmob mtSmf odběru ekh5m, umdstEM +c(
druh ve. ui'čf
Do&vW1 MZe n±hef zdKmď omeM a cxSbtnMe vymčnhi hu
&oůhlmm b pHmuxmi odbérmtle.
(2) Cklbčmjd upmvi šve odbCmC mjňscjfcí mäudm
oďbčm ¢kkúí'úy ped' pokynô dcxlmmrlc.
(3) lkdwatd~ máicĹ po qlnčM uln~bgch pôd-

mm a za pU¢bU mčknasů ¢dbémtde do 13 dň pq uzwknl
8mítjuvy o dodt!vce ekklHuy.
4) DodwM u\jĺsú k¢bodlvt čibtí mtticíM uMenf a cňbčmC.
ho deklňcHho umu huě »cmv1d mätnim kwým jxu"
chM prod MW~t~nipuká([= tshy·
tin z&p!Qmbcmmm). Zlí póBmcd
cxlbčmíek kMdý jcdMdivý ptíµd pK~enf Mhnxhj KktKlý pkxIjc
·yhtHkýe
(J) Ckfbčmicl pečuje o rnúfcl tak oby ncdďlo k j:ho
pdjmtnj otbo ockhcM o dcdujt jclx> t&bý chcxL úvody
v mäŕnl. kkďjc ·díopcn chlád ncjpcaději vEde
Co 3 dnů po zjišůnš phemď &dmae1i. Duhmd za ~klRaj
mučinmAi odbčn:ck Z6vMú Qd~ do 15 dnů od oMákíú závady.
(6) Mbli odbhmtl pDchyt~ o qmhrmů 6&Ň máídch tmí-
zed, poUdá pb¢rupč dóävmäc o ólbčhl pkúoukrů těchto uiHzt.
n!. Pkzkodcnl mčHdcb Áiaf cdběmeL
·ymhď do !5 dnO umem u pkdpdúadu poskymud 1Mcb-
rjC mučimmú NbCmtek, jcR áhxLM p6ukouknfo o výdcd·
ku pixmnč vymumí odhk£ck.
(7) zjmi-li 8c ptá ůKdnsm že ·c ťkkj íkmšcMki
méHclbo zUfunf ockhytujc od hcxhio¶y vIce. pňpčx'šú
ccchnickd noxň& uhmll ívý)»dnéM mluvní muna odpcM-

cNbó múenl a co ode dn·, kdy mtMa;mk»ji zji-
~ ruzdil ode dne pŕedcMzejklho odečaí. Núhu5y

b výmemu & pmkDukun měHdho zzKúmi uthmdf dcxhmel.
(b) zjisú-li 6¢ pďí ¢ľednlm bo se íkků íkoukMho
mčrích zmzM Deachyhů¢ od bKjIHDČ hcxhxxy vk·.
štf uxhnická noxň& uhmdt Mkjady spojené b výmemů b pčtzkMc-
mm mčkcfho utK=M Ddbľrm

ODEČTY ELEKTROMĚRŮ
(J) Ckkčlý dckUDmčtů čm 6č¢ly Fúmncc ä odbcTu
ekklriny ~ dodwmei v pmvi&lnýeh irmvakcK cjcjMnč
však jedenkdl «jčnč.
(2) Uvctkný iňt¢NH sc poYulgc Lá spktný. pmvedc-)i c!odmbc1
odďa ncjdřfve 15 dotô m r néjpazdčji 15 dná po dňu cKj[xyvmf-
čim otbMvcÍ i.
(3) Ncumažnl-li odbčnEk\ opakovaně pHstup k ujěŇdmu uď'fzcnj
úl ůčckm pmvedenl cdcčtu, může mu být po ph'd"ho-
zim pkemnCm upcuomCnf eldctKny

SMLUYNĹ POKUTY
íl) Dkxbvatcl odbémteli ve výti jo.oocl- kč u
n«kdrženf bcemĹnu pto mCFicEo mh'renf na LbdoA «Sbčm-
tck u Uč¢l¢tň jeho sc reklunacc prokíbc jako
opmvnhíá.
{21 V ptfpúč pMleH 3YňceMm µpš&Ĺku pfi mkLmci Yý#10-
vArů, pojmd se sKány v r&mci rdclmačMho Himl m tcmm
tp(hoba vywnánl dohodnou. íaphu cdbéruldi emďuml
pokům vc qši dvoupmmik o qíbmC pohk·
dávký a m 1cUdý dem pmdktis ode doc vymvnád.
(3) za ncomjvnčny cxlhč' cxsbCmej dcna~ kmcrE
nAhntdy škody i pokutu ve výti ceuy
nčnč ddctřiny mnom± µdlc vyhlWy, acjmCnč však
]Q.[XXlr KČ.
(4) CkRcMcl uhmdj dodavatcjl částku ve výH Kč:

a) Lá odbčr cjcktřiny v uíavfenw
b) m dMAvku cídařiny jinenm a kmm 'jďlbé-

ný mm
c) za pKmíúEns UHZcM dodwiůek bm jeho mmh]a·

BII,

d) Za nmmcMEM ptbtupu k ujtňcimU zdtmď.
(S) PH prodknl ptacen9m fůmě nebo mkh m ddaňny
zuphtf oďbčrwbel můuvnS pohnu im výši dvou pmuiik
zdmního 5wu OCtu dodSvky cbekdfMy.
(6} Odbčntd uhndj dcx!avwji kmmč ammvM pdcjjty l nAhndu
Ekcdy.
(J) Nákkdy ň& zbµčncxi čani

hndS odbmtd.
(b) pmYSWmuhmy &ůody poďk ¶hlášky amůuvnl pdkuye
poultiµ 9čiM¢ eůek&y ~~

úCtdvánĺ A PLACENI
(l) [knúvb ekWny bule óčtMm podb mby 'm

dodäNce eldaňny. Ccm důiRny k 6tä!j podle plm-
ňitbo cenovCbo pMpLw (oenfku}. F¥i =M1X> plsedpM ec
m tm&vy ·mdouvy mhú cmi. Dodmttl tMt¢, poKM dqjdt kit

unčoč ceny y pTóbehu otdohL 6pcydebu eklaHny túz.
dčlk v doby ph'odM ď cetiy,
q} Dodávka áúďioy se Ůčajje fduuruml u e1daMu
ve (ůjtumčMm obdobf, je vyrí'emo mvidth]gmj «kčtyo
(3) Doavkj' ekkrtiny u kdDoÚiW odHmá uúsm cCM ®bčmic-
1¢ je motno fútumvu Njúctowu fÚcrumí.
(4) Na áhrudu odc~, ajo dosM nevyťddumvwů elekmuy
cďbkHd pjuf dM&v&1éli ve výki phadpokMaM
ekktfMy. výti idjahy atimvf &dA\M:l bs úidadč Dčck~C spo-
tř'by e pHhlbdlmjm mjmccía k cemvCmu vy'oji mbo ji'!ým tbhod-
nutý'n ·pôsobun. Od%bd budeš výši pbedtpmé UJohy pro nksk-
dujfd ďxkihf tcmtfhemj¢jf sKzuámcô. Změnu dáky úb"
hovCho obdobš lze doboďrmt bet uuMŕnf nové kupM smlouvy.
(S) widc edb&ueli Ubunický Účet dodávky deklřm

= kabú odbéN uústo. Odbčmdi b vlec Ukmúäcými
účty miLbc ckxhrmtl Houčit UhuMckC ůtcy do íkupino-
vébo účúul řáktum ůcupinovCho účtu pMtutn±
přeďpby n NM ďkatnlckých (ič1ó. tu rxba skupino-
vCm Účtu jxm phtby :rn elekthny pmd pohlc-
dAvWn vypjmjicím ze sm]oůYj/ y potiedí pMk jeji'h dm qíkt·
n«tí V plntebnlm myku 8c pciuZM čkjo uk=jckcho ocbo ikupi-
nového dčaj jako vaňabRd &ymboL zčmta
íku~hK) Účtu pk) ~=1 (ibmm (pd'epIMc) poazije cĹckjj·
mel k úhmdě úloh ra dcxíávku eläůiny v Mdedujidm období.
(6) UkoCenlm cKíbeTU dcŕtfiny 6e Ukanůcký uzavk. Pfi
íákwraci Boůčtovou fakrum sc úk=kký Účet utwře ukcmčcMm
vRch emenya odbčd Zůmrejč (ptepljt·k, oedbphtck)
pcMnd umná vymvnA. Pokud odběmiel jÍjNý ůúvnl zákaznický
Cču. ďMavtůd dsimck vyrovná Nvodan na 1£ň',o ÚČel.
(ji Způscib placerů k wnoven ve smbuvě o dodávce á¢hňny,
Platby sc v memsjcé Bezbcxovom$ pluby bt

¢ČlÔ vdcných u Ú5tBvŮ pó#(deh na dieď
Čuké rtpibliky.
(B) Plmby za ekkúim jsou v krmím vvedeMm m ŮČltD-
vMm dokkldú. Temla $plMňo$ú činí záMnč 14 dnlj cd dma ode.
8íájú vyúč:wánl. TcrmjMm úhmdy 3c rutumj datum částky
m účet pKjemcc.
(9) V ptfµdč cl!ybnC fäturacc doUvky clekiMy up!drů odbčim-
tel mkkmaci y pHslušné obchodnf hncdůi dcdumdc ncpncxiknč.
včasu má odkMný účinek pkxllc :chdy, pokud se proU-
Ze její
(ID) Dodnwtd rc'dumci výšcdck oujámj ďbäucli
cSo 30 doÔ Mc dne, kdy rcklarmcí abclrkl. vyrovUM mm-
)1j imphxmC a rukja~ mnavtH čbilky bude dohodrm v rámci
=klwmňjho HunS.
(ii) S aátedem na zvKšmt ckKjhvký ¢j¢kuiľgy, kdy odttra-
Id múZe ockbfm ekWim eufvisk na vůll odbčmcd
pňmčŕcným způmbem mj|sĽÉ ůhrwb budoudch p¢ňl¢ddvt1c (m*1-
kcM záruka bankovní Kqijcc. oped,).
(12) v mmµuiHú daZl oďbemiel kruci
·¢ mi oč¢úvaM Mmtme N|1t!y ra tk~. V pTlpa-

qµkcmjaebo µůdjtof 8 úhmdou ptmcb ĺei elcktfitiu jc slažcní
kaucie díljí dedhvky.
(13) K=cĺkj& dodm:ckm poUlu jm ď!utných č&s±k po
uhruttd dodsvky ekWiny. Zůmkk kauce brde jxj vytuvMM všech
zmzků odbemttlc vráoec do »ä driů N ukoMetd
pkmosú mlouvy o áDďDvEc ddčtiny.
(14) C} ťbKn3 Kjmcl 1ĽuNřc dm~d oďj&mdčm
dohodu.

ZÁVUEČNÁ USTANUVKM
(F) Smlowa q ckdS'voc ck+y j¢ pk'M po obaumuuutm poNt-
iteM. Smjouw je účinná mčňc£bó uřfuM, pohd ijcei ve
smkmč jinak.
(2) Pdcud k zdd,ĹerUbdáv1j pď]cpcd~k Léto
vy paóývá plamosti.
(3) UzwftiMm nové smkuvy o dodávce ekktřiúy se lalo mkuví
ruj3.
(4) Smľowu o dodwce e)¢kd{uy 1= jcdtmmmč p¢ls>
mou mxMm výp~ná l.Wm 6 LMuta učím betet prv-
ním cfmm měh pq Yg~d+
(J) CKxhvuel chrdsd v k UL č. 10I/2000 Sb
c»alm1 ódak o cdbčmtdkk Kluc pto pIněd
ujedMM veto mlouwy.
(6) Ck!bčmtkposlupm &dnnude dk bodu S tuůM aprohhr
tu)e; be Jím McywvAne Im pmvdjvé. Odběmcj omlml
dodmU unury wjô ckj pců pm«mta cha..

Ůčastnid této mkuvy pmhkšujC že si smlouvu přečetli a že můouva byla uzavřena pMlejqjkh 8kutečné íl svoGdné vůle
že JI neumvřeli v tEsnL Na däkEUĽ tóhuto vkstnoručně tuto smlouvu

l Dodavatel: ažská energetik& :s. l l Zákazník j,"\,___""_"'_"""'"i
0: Na Hr 492/4, 100 OS Praha 10 , ' "g C3 t' l: ? í ·,rn e ji .' "'. . :

" " l
íi P'wska energetika, a.s. , ) l

Obchodní kancdář EcNn ' l '
i obchodnl' Ôddě/en/ , l '
f ' Na H{oúdě'1492/4 5 i _ =""1 1 -09- 2002 10Q 05 Praha 10 i ' 11 -m- 2002
; V Praze dne ' ' í : V dne '

.?Ň

Pozn.: Kupní smlouvu µxĺepĺší osoby k tomuto úkoou oµávněné.


