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Š&iouva o sdružených dužbách dodávky elektřiny
Č. 5777731
produkt: MOP S

uzavřená mezi:
Obchodníkem s elektřinou (na straně jedné):
Pražská energetika, a.s.
sídlo: Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10
lČ: 60193913
DIČ: CZ60193913
zastoupená: technik odbytu Qbchodní zástupce TI
zapsaná v OR Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2405
bankovní spojení:
číslo účtu: l
číslo registíovaného účastníka trhu: 116
Dále jen 'dodavatel'

a

Oprávněným zákazníkem (na straně druhé):
Obchodní firma (názevyjméno a přijmení: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
sÍd|o/mÍsto podnikání Vršovická 68/1429, Vršovice, 101 00 Praha 10
lČ: 00063941 Datum narození:
DIČ: CZ00063941
jednajicVzastoupený:
zapsaný v:
bankovní spojení:
číslo Účtu:
Dáie jen "zákazník"

podle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon (dále jen "Zákon") a jeho prováděcích právních předpisů, v
režimu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákonk, takto:

1, Předmět plnění
Předmětem plnění tétD smlouvy je za podmínek v ní dohodnutých:

a) dodávka a odběr sjednaného množství elektňny mezi dodavatelem a zákaznikem v odběrném mStě
zákaznka dle této smlouvy,

b) zajištění přenosu, distribuce a systémových služeb dodávky sjednaného množství elektňny dodavatelem
pro zákazníka,

g) převzetí závazku zákazníka odebrat elektřinu z elektňzačnI soustavy dodavatele spolu s odpovědnosti
za odchylku vztahujícíse k odběrnému míStu dle této smlouvy,

d) úhrada smluvní ceny za dodávky silové elektňny a úhrada regulovaných cen (tj. ceny za zajištění
distribuce, systémové služby, ceny na krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny a ceny za zÚčtovaní
operátora trhu) zákazníkem dodavateli.

2. Podmínky dodávky elektřiny
Pro dodávky elektřiny dle této smlouvy pIati Obchodní podmínky sdružených služeb d®ávky elektřiny pro
opŔvněné zákazníky č. SNN02/2005 vydané dodavatelem (dále jen "OPU').
Tyto OPO tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a jsou její nedňnou součástí.
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3. Technická $pecifikace dodávek efektřiňy
Technická specifikace dodávek elektřiny určuje technické parametry odběrného elektrického zařízení
zákaznka v odběrném místě dle této smlouvy a je obsažena v Podkladech zákaznlka k uzavřer|ľsm|ouvy
o sdružených službách dodávky, které tvoří Přňohu č. 3 této smlouvy a jsou její nedílnou součástí.

4. Podmínky poskytování digtribuce a syaémových služeb
Pro zajištění dlstňbuce elektřiny a systémových siužeb dle této smlouvy platí OPD, které upravují závazky
smluvních stran při poskytování distribuce a systémových služeb, měřenľdodávek elektřiny, odečty měňcích
zařízeni, regulační opatření a další, a to s přihlédnutím k níže uvedené specifikaci odběrného místa. Zákazník
uděluje souhlas dodavateíi, aby vlastním jménem a na vlastní účet uzavřel smlouvu c) distcibuci pro odběrné
míSto zákazníka dlé této smlouvy s územně příslušným provozovatelem distribučnísoustavy. Zákaznk se
dále zavazuje řídit podmÍr\kami distribuce elektřiny příslušného provozovatele distribuční soustavy.

5. Specifikace odběrného místa
a) Specifikace odběrného míSta:

Odběrné místo: VršovÍcká 68/1429, Vršovice, 101 00
Číslo odběrného místa:
EAN (číselná idenůfikace odběrného míSta):
Číslo obchodnho partnera:
Číslo zákaznického účtu:
Rezervovaný příkon:
Rezervovaná käpääta (velikost hlavniho jističe před
e|ektroměrem)[A]:
Hladina napětí:
!yp měřicího zaříZeni:

Praha 10
8110522827
859182400303072877
3510708264
30030168
3x125,0

3x125,0
Nízké napětí
C (nepnůběhové měkni)

b) předávací místo, ve kterém se reahzuje předání a převzetí dodávek elektňňy, je v přípojkwé nebo
mzphacískříni, na vývodu z transformačnistanice či svodu z venkovního vedení nn, ze které je připojeno
odběrné místo specif|kované v bodě a) tohoto článku.

C) ZákaMc prohlašuje, že má příslušná majetkoprávní oprávněMk odběmému míStu specifikovanému
v bodě a) tohoto článku.

d) Zákazník se zavazuje zajistit si v souladu s příslušnými právními předpisy připojení odběrného míSta dle
této smlouvy k distMučni soustavě provozovatele distnbučni soustävy.

6. Časová specifikace sdružených služeb dodávky
Dodavatel se zavazuje dodávat elektřinu dle této smlouvy a zajišťovat distribuci a systémové služby dle této
smlouvy pro zákazníka od 04.04.2006, nejdříve však po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a
přišlušnými právními přcdpisy pro zahájení dodávek elektřiny.

7. Cena
a) Cena za plněni poskytovaná dle této Smlouvy je tvořena smluvní cenou za silovou elektřinu a

regulovanými cenami stanovenými platným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu a je
sjednána ve formě cenového tarifu určeného v bodě b) tohoto článku a specjfjkovaného v Cenku Pražské
energetiky, a.s. "AKTIV 2006" (dále jen "Ceník'). Ceník je pň1ohou č. 2 této smlouvy a je jejIneddnou
součástL

b) Smlwnistrany sjednávají následující cenový tarif: AKTIV KLASIK 24, C03d.

8. Vyúčtování a platební podmínky
Pro způsob vyúčtování dodávek elektřiny dle této smlouvy a platební podmínky platí OPD a niže uvedená
bližší specifikace placení:

Adresa pro zasílání faktur MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10 , Vršovická 69/1429, Vršovice,
101 00 PRAHA 101

Způsob platěb: Bez platebního dokladu
Zálohovad období (frekvence záloh): Měsíční interval
Způsob stanovení výše zálohy: Dle spotřeby předch.
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9. Další ujednání
Odběratel se zavazuje zaplatit dodavateli za odebranou elektřinu v odběrném místě dle čl.1 této smlouvy od
stavu elektroměru VT 726113 kW a od data 4.4.2006.

10. Trvání Bmlouvy
a) Tato smlouva nabývá platnosti a úČinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je uzavřena

na dobu neurčitou.
b) V případě smlouvy na dobu neurčitou platí, že ji lze ukončit píSemnou výpovědí ke konci kalendářn(ho

roku. výpověď musí být písemná a musí být doručena druhé smluvnktraně nejpozději ke dni 30.9,
kalendářního roku.

c) Další způsoby a podmínky ukončeni této smlouvy jsou stanoveny v OPO.

11. Závěrečná ujednání
a) Zákazník prohlašuje, že převzal od dodavatele OPO a Ceník Dále smluvní strany prohlašují, že údaje

uvedené v této smlouvě jsou pravdivé a úplné.
b) Smluvnístrany se vzájemně zavazuji informovat se včas a přesně o všech změnách údajů uvedených

v této smlouvě a poskytovat si veškeré informace, které by měly nebo mohly mít vliv na plněnítéto smlouvy.
C) Smlouva, OPD, jakož i další přílohy smlouvy, se řídí příslušnými právními předpisy pro oblast

elektroenergetiky, zejména Zákonem, jeho prováděcími předpisy a dále zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník.

d) Terminologie a odborné názvy používané ve smlouvě, OPl), jakož i dalších přílohách smlouvy, vycházejí
zejména z pojmů definovaných v Zákoně a v sowisejIcích právních předpisech.

e) Skutečnost, že by se jakékoli ujenánítéto smlouvy stalo neplatným nebo neúčinným pro rozpory
s obecně závaznými právními předpisy, nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ujednánítéto smlouvy.
V případě rozporů mezi ujednáními v OPD a ujednáními ve smlouvě mají přednost ujednánísmbuvy.

f) Tatci smlouva je vyhQtover|a ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž dodavatel obdrží 1
vyhotovení a zákazník 1 vyhotovení.

g) Tato smlouva má následujíci přílohy:
při7oha č. 1 - Obchodní podmínky sdružených služeb ckdávky elektřiny pro oprávněné zákazníky č.
SNN02/2005
příloha č. 2 - Ceník Pražské energetiky, a.s. 'AKTIV 2006"
Pňloha č. 3 - Podklady zákazníka k Uzavřenísm|oUvy o sdružených službách dodávký
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