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Dodavatel

Pražská energetika, a.s.

Na Hroudě 1492/4
100 05 Praha 10

zákazník (odběratel)

MŽSTSKÁ ČÁST PRAHA IQ

VrŠovická 68/1429
101 38 Praha 10 - Vršovice

Zapsaná v obchodním rejstHku vedeném Městským ač: lČ: 00063941
soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 DIČ:
lC: 60193913 DIČ: 010-60193913 Bank. spojení' 229024-1500053998/0800

Bankovní spojení: Spec. symbol:

uzavírd( podle zákona č. 458/2000 Sb. a § 262, odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. smlouvu ó dodávce elektřiny.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlouvy je dodávka elektřiny z distribuční soustavy dodavatele do odběrného zařlZení odběratele na odběrném místě

vzduchotechnika Číslo zákaznického účtu
Vršovická 68/1429
101 00 Praha 10 - Vrěcjvice 1057 5443

2. PODMÍNKY DODÁVKY Pro dodávku elektřiny platí ustanovení této smlouvy a obecně závazné právní pNdpisy.

3. TECHNICKÁ SPEC1FIKACE
Dodávka elektřiny bude Uskut6čňována z distribučn( soustavy o napětí 3*230/400 v
Rez8rvovaný přkon je vyjádřen jmenovitou proudovou hodnotou hlavnlho jističe (pře'd elektroměrem) 3 x 16.0 a

celkový p?Ikon spotřebičů kW
z toho akumdačni spotkblb pro vytápěni a ohřev vody kW

přímotopné spotkbiče pro vytápění a ohřev vody kW
Součástí této smlouvy jl3 žádost o uzavření smlouvy a technický doklad, ktorý obsahuje další údajo o odběrném místě.

4. CENA ELEKTŘINY
Cana elektřiny j8 dána platným cenovým rozhodnutím Eneřgettkého regukčnlho úřadu (dále jen cmový
předpis) a dle sjednané sazby C02
Hodnoty základních položek sazby platné v době uzavřeni této smlouvy měs(čn1 plat za příkon 80 , 00 'č

plat za dodávku ve vysokém tarifu (VI) 3 , 5 y'wň
plat za dodávku v nízkém tarifu (NT) _ _ Kč/kWh

C02- j ednotarifová sazba (pro střední spotřebu)

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Admsa pm
zasňánf MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

Vršovická 6 8 /142 9
101 00 Praha 10 - Vršovice

Zálohové období 12dM

Způsob plätt)ý za odebranou ekkti'inu včetně záloh

Platební dcklad

Odběratel může provést platbu jakýmkoliv způsobem, avšak akceplwaným dodavatelem.

6. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

OBCHQJN|TEXÁRM, a.e, PElC CQT/V7,0Q



,

7. DoDAcf PODMÍNKY
(l) Dodavatel dodává ckktRnu v rauahu q za podmínek
sjednaných ve smlouvč o dodávcc clcktřiny (dálc tet ,,tmo
smlouva"').
(2) jmcnovitä proudová hodnoCa h1wvnfho jističe (pRed
dektromětem) u wchnick¢ parametry" meřícšho uúizenS
neunS Yi změněny.W souhlusu dďavalde.
(3) Ocbčmtej Je p"jncn dodavateli b osobám pově?'tným
a zmccnžnym (dáie jen osobám pověřeným) dodwatelem
umožnil přistup k měřicímu zaHzení a nemtkoým čásl¢m
odběrního elektrického uřizicnf účelem pmvedenS
konwoly, odečlu, údržby, pravidchCho ovčfovánf správnosti
měfťnf, výměn či odebmn[ měi'idho zaHtcnĹ(4) Dodavurelte oprávněn omezit oebo přéruKit dodávku

okkthny v ľ uncm Čí v léto
sjcdnanýcb pHpodcch. jýmcm pokud Ddberal¢l ncplni své
spkmé úvazky vůči d_wate1i (řádné a včwnC mplncent
v,yúČtovuné spMikb e|ektňnt či jiných plněni mluvněsjcdnáných - zákĽv€ pkt y, smluvní pokuty. úroký

z nůhrod apod.), iq ve kter'émkoji..odČCmEm miuč odbŽÁIe.

(S) Dodané mnoZslvĹ elekúiny se pm účely tělO gm]ouvy
povUujc ?.ä sjednané mmžstYĹ
(6) Cnsový průběh doavky je omcícn sjcdnanou hodnoCou
m¢rÝcjvanĹho pHkonu dle této smbuvy. Dále môže být
omezen z důvodů mnovenYch právními .phdpky, zcjmtna
úkonem C. 458/2000 sb;ýle jen enc%cuck " zUoo) d toutosmlouvou, a Lo včeWé tAmin¢k mnovcnýcX pto sjednanou
mzbu za docMvku ckkuiny,
(7) Zpiis® přMupu k mHicimu íaHzeoí vyplývá z jcho
umísrčnf.
& WLOUVA O DODÁVCE ELEKTŘINY
(I) Smkuva č} dcdávc¢ clekúiny se utaWrá pkémně na
základě odběrmekm předložené žádosti o umvkni Rm|awy
(na úskopise d®avm¢k). a to sůmcstmně pro každé odběmé
mmo. Pro KM odbčrné místo může bý1 současné sjedmSna
smlouvu o dodávce elektřiny puze 6 jednfm odběmdem.
(2) Odbčmcl spolu o uzavfcnt 6mbuvy
ô dcdávcc dektfiny přcdjožľ dodavatdi doklady porvnmjící
prúvnl subjekúvlru oďbčmele a odbémde nebo
jeho zástupcc a dalšl doklady stanovcnC přídušnými
?"'n'mi Ťdfi'y·
t3) Nov sm Důva o dodávce dcktňny eu

g) pH rřimnf navého ďbérnCho mfsln,
b) pH změně odb&atek.
·) při mčné sazby,
d) pH nkonsmkci odbčmého ckktrickCho uíř(zenf

(zmBa napáľ, změna způsobu ochraay před
nebezpečnym dcnykovým napčtfm, pŤcrnj$tčhf
njěřĹcjKjQ zafízejů qp'xLL

¢) Rri změně jmcncrvrté proudové hodnofy hlwniho
jističe {před ekklrclmertm).

f) pH zmČnč inualov¢jnCho Nľkonu $poLřebičů
s!aužíckh pm vyi6pénf ej pHpravu teplé uZilkovC

g) ;dŠ,t,j,ci náhradního nebo jiného zdroje clckti'iny

do odběmého dckuickéM zaHzcnl.
h) pH změně cmatn(ch wjů o odběmeli uvedených ve

smbuvě. pkud ned dohodäuto jinak.

9. ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ ODBĚRU ELEKTŘINY
(l) Dodíwale1 2?počnc s dodMcou clektfiny ncjpo'dčji do
pěti pm¢QYnfch anO odc dne pbevzetl všech potřebných
dokladů k uuvkní smlouvy (j dod6vce elekthny, uďodbčralc) splnil všechny fxximSuky r mb6jcnl doaYky
ckkíh'ny podle příslušných pďvnfc pfédpisů a uzavl'él
pkcmnou smlouvu o dodávce eläůiuy.
(2) Ukončení ďběru oznámi odbčmcl píscmoč dôdavd[cli
patnácc dnů předem [j umoZM mu pmvedcní koncčného
ôdečru, odcbMni mčřiclho z4ŘzenĹ. popřípadě provedeni
ddšlch opaúenf souvisejtcfch s ukončenjm odběru.
(3) Při zrušení odběmého mísu a ukonkní mlouvy
o dodávce ekk[h'nt odběmel kc dni ukončenf odběru
umožni provedení onečnťho oddřu, odebráni mčřicfbo
rahZcnl ú zoµí odpojenf 3valo odbčmCho clcktrickCho
uňíenf iá dmňbučď scUsl4vý dodavaidc dle podmínek
3čŔňDvcn 'ch chxlavatclcm.(4) ZmŽna odbčmtdc bez přerušcnS dodůvky elekrfiny je

možná, pDkud půvo<iní odběrud ukonČí ímlouvu
o dodávce e1ektřmy a současní nový odbťrmel splní
podmínky ,T Ejcdntíni smlouvy uoyc. Před
odběru cI třiny odbčmlclé umožní dodavateli pHstup
k měřicímu za účckm provedcnľ jeho kontroly
a odečtu.
(S) Pokud odbčraicl ncspbt podmjnky pro ukončení
smlouvy o dodávce eľekthhy, uhradí elcktřínu odebmnou na
odběrném mSsíě liŽ do doby ukončení dodávky y soukdu
5 jxxhnínkami této mjouvy.
(D) Pokud cdběrucl ttvale opustil odbčmé místo
: nepožádal d iikončeM smlouvy (např. txlbčmtej sc již nn
úďbCrMm nczdržui: o je zde Zámvěň nový
q dodávku dekttiny). pm sc tálo smlouva rušt cxkbrůním
měřicího zaHzení nebo uzavřenfm nové smlowy pro toto
odběnné místo,

10, MĚŘENÍ
(I)' Zj'ůsob mčkrií odběru ckkiřiny, a drub
nočficlno z Míze ni, vC. můiclch hmnsformM otů urEi
dodavočel, Dodavme1 tnĎže měřicí zařfzcnl
u odbčmck vymčnií i bez a ph"tomňomi cdběratcjc,
8 id [xi pkdchcMm oznámenf. Výměm měřicfhcí uiKzenl
ncbo jeho odebrání jc prováděno dcxkvatdem nebo osobumi
dodavatclcm povčřenými.
(2) Odbera[el,,l¢ povinen na svá' náklad upmvit odběrné
mím pnv insLncj mťřiciho učizeni v soukdu s Tech-
nickými podmlnhmi pľipojeni dodmmtele ci pHslušným
"no'tm píkdpisem.
(3) ncmčřcných částech odbčrnčho ¢]¢k(rickeho
zdľzenf nesmš být pruvddhy žádné zásahy bez předchDĽfho
souhlasu dodavalcjc.
(4) DMavUel zíjistí jcdnoclivt části měřicfho zařízeni
a odběrního ekkfrtckéh d zaHzenl. které souvisfmeřením:Yi neoprúvnťnC manipulaci. Odběratel pečujc
o mEHcĹ m,zcn6, tu, abj nedošlo k jeho poškoztm nebo
cdcizenl ä: deduje kho řádný chod a sov, Odbčmeľ jo
povinen zjištčnť uvúdy na mUicfm zaHum£, YČ¢(hČ poruŠenf
zojištční pmú mmipukci (p1omby)· :'prodlent
oínámič aoduvaten. jakýkoliv zásah mě5cího t-hzcnt bez
souhlwu dcxhvatck se zakwujc.
(S) Má-li odbčmd poch)/bnosci o spMvnosů ůdůjů mečeni,
nebo zjistí-ji závadu rja mtřicim zařizcM, má PFÁvq OcCKM je
pl\ezkoušet, DodavM je ľ)vinen no tákladť pkcmnC žádosti
Ddbčrulde do patnáců dn cA jcjlho domčcm vym&ii ajčiict
uíHzenf nebo znjlstil ovčKM mHenL O Yý3ledku
Uoušky do¢avatc1 píscmnč v rozumí odbčřuck.(6) k-li ĺiq múicim zařfujQištčm dvadm hrudí náklady
spojené s jeho výjňčQQU. pilczjujušcmln nebo oYéřcním
sprůvnosti múcnf dodnvucl. Nmf-li závada zjittčna hrwdí
To náklady ôdběmre1.
(r) Nákhdy srjené 6 výmtnou á ptczkoušcním měřicfch
ůřusfbmátoN jmdí odbťmtcl,
(B) Je-li na měřicfm zů(zení zjiktěna závadm má poškozená
bmlljvni 6lřana právo na stancrvcnÍ náhrndnl 6poĽřcby
dektřiny. Vzniknc-)i na měřidm zoHum5 záváď& takovChó
charakteru, Ze nelzc swnovit mnoZstvf Mebrané dcjaňný,
urči sc foto mnohtv[ podlc výše spotkby vc
obdobl [l srovntudnCm chuakícru odběru. v němŽ byla
spoůcba řádnČ měřena. Nelzc-li spcnřebu Caho mncyvit, urči
bc mnoblví odcbranC c]ektfin¥ 'ýpcčtcm. nebo dodatcčnč
pMle výk 6polšeby v Uskdujidm období,
11. ODEČTY ELEKTROMĚRŮ
(l) Oďečly clckromtrů pro účely SUtumcc a v¥hodnoccní
odbčru dektH n jsůlj prov6dčny. v pmvldc]n2ch intcrvdccb,zpmvidh jedenĽát m čtyři nejméně vkik jedenkrát

mčňé;
{2) Neumohf-li odběraej přhtup k méficfmu UHtení Tá
ÓČelcm pravide)nCho nebo kontrolnfho oďcč€ů ani
piscmnCm Yý'owmčnf, vyůČtu'c bc spotřebn dektt'ioY k
spoÚd]; mindCho 6rovnateklúho období. Pokud oa Id
ncumQZní pHmp ani ph" n63[edujfcim odečtu. můžc mu být
po pkdchozľm pÍsemném upcnoměnl dodávku elektřiny
p'řeníŠem,
1L NEOPRÁVNĚNÝ ODBĚR
(J) V pčirdě zjištční ncoprúvnčného odběru elcktřiny
podlc § 5 cncqctickEho zákona, je odbčra±1 ovinenuhradit dodavatui skuľ¢čnč vznikbo|j škodu. Řeke-li
skutečnE vzniklou škodu stanovil, dMavutc) vypcjčw náhradu
škody v sQu]&du s tímto zákonem r pHsMšňými prwádčcími
jňďpisy.
Q) Za poškozeni prostředků proti ncoprávnčnC mani-
pulaci je dcdamd opMvněn odhěnneli vyúčtovat
=L==e"'=yi tnho,očl8nku k

4v{ŠÍ ô Mklady spojené sc äištemm, uhkumeMcváMm.
vy odnoccním a odstrančnlm neoprávnčného odběru
ejektřiny nebo neopdvněné manipuhce.
13. ÚČTOVÁNÍ A ZPÚ8OB ŮHRAUY
(l) Dodávka dcktřiny bude vyúččovávám fakturami
(doMvými dQklaay) v mladú se sjedmnoů subou dlc
El[llneho ccncwého pKdpisu.

zmčné ccnovCho pkdŇu se bct ímčny 6m]oGvy mční
ccnn dodavatel je opr6vnen vyúčtovat doddvku dk nové
c a způsobem uvcácnjm v cenovém Dc)dRvat¢ldojde-li ke zm.mč ceny v pŠbčhu faklumčnfho
období, spotk& dckifiny (vôuně mčsičniho pIatu u
KFíkon) v pomúu doby .plmnosti původní á nové ceny,
cdbhaLcl múZo dDdavateh oznámil slav cIektroměm ke dni
®č'=)okládmcm spoďébu "e sýedoaném UJchovém

období má dodavald právo na \1 ýk zálohy 8c síanovl
v n6vaznosči na $kuc¢čnou spolkbu d¢kttiň} y přcd-
cházc/fchn srovruitdn€m fakturačním obdob( s phhlCdnutlm

k cenovému vývQji, u nových dběmtelů Bé výše
_ohy za pMrk[ádanou spdkbu 3täňwĹ dod'by,Fniho
vyúčtovánl dOuOdOuS ohkdem na pmvozanné a
jmenovitw proudovou hodmú hlavního Jističe pEed

r
dckuumčnem a platnou cenu clcktřiny. Odbčiatci txidc vĹS[
přede ůné zálohy pro nEskdujlcf období xznájncn All fútu~
(3) Ěodava1d vede cAbčmtdi účet dôdávký
ckkctiny samomme na každé odběrní mls1o. Na
MkuznichSm" účtu jsou platby za dodSvku elcktfiny
zúčtovány preň »1eddvkdm vyp])lvtlikfm z lélô smlouvy
v pol'adt pmi" jejích data spjamsu. É ktby řj zúčtovány
na do úhmdč všech poh1edúve . V pIntebn(m
styku se číslo Ukmického Účtu jako variabilol
Bymbcd. ,ujstatck ÚCtu po provc&n1 faktumc:
(eftplatck) použit dodavatel k úhradě záloh na dodávku

n6dedujíchn období a pKpadttě k úhadč
pohkUvek Mbérmde.

(4) má právo započíst pKpod[]ý phplatck
Mbčmidc na uhrazcní vcškuých spíMných
nu jiných Uknznických účtech (odběrných místech) tChciľ
odHmidc. Pokud mO odběmel jiný aktivn( zákaznický óčet,
dodavatcl zůstatek vytcwM pkvodcrn na Ťcn¢o ŮČCI.
DMavatd bude odbčmtele d , prcrved:ných . zApďrech
aro(kch zôstmkô mezi Ukozmckými účcy injormcjvat.
( ' Philby ec zásadné uskuk¢6ují v tuzemské mčně (CZK).
Bezhorovostnf platby se u$kulEčĎljj[ z účtů vedených

peoěžnlch BiavÔ působfclch na útemf České republiky.
Témúuy $p,]Mnosti , plateb Umovi dodavutcl, pokud ncM
dohodnwo jiruůc s jsou uvedeny na faktuře nebo na jiném
platcbnlm předpisu. Fbvinnos1 OdbČr8tc!e »plati1 É
okumHkcm pHslušné čóstky vc ,o$p&r bankov-Mho ÚCcu ckxlwat¢]¢ wďeného na phslušnEaktuřc označení

'mým 'miábúnIm symbolem {čulem úkamického Uhu).
(P) vzniknou-li chyby nebo omyly pfi vyůčtovdsi[ ¢j¢kúiny
nesprávným odečtem, použiúm nmprávuého nágobitele
hoanoi deklromeru, Qúitfm msprävnC sazby, počani
chybou Dd&rate[ a dodswtd právo Ml vr}vnánj
nes rávn v óčtovaných částek. V pHpadč c ybMhoYy&fování aodávky dckthn upjataí odočrald
rtkjmaci bez Uytečněho odkĽdu.
(7) Dodavaxd elctamaci Qezkoumd a výsledek kemoč
oznámi ďbčmeli do patnácti kdendáľhkh dnů ode kdy
rckkmnci obdržcL je-li m tákbdě reklamace vystavena
opmmá faktura. považuje &c současné za íaformaci
o výsledku rdckmxe.
(B) S ohledem ň3 zvläštnl povahu dodávky elckďiny, kd¥
Mběraccl rňůž¢ odebkat dcktl'inu nczdvislc na vúji
dodgvatclc, odbčmtcl na Zádem doduvatck přiměkoým
zpôsobcm zajiscl ŮMadu budouckh yjhkdávek formou
ručení. jistoty, UstavMho Bpod. V Kpadt o,pů:o-vaného prodlení s úhmdou láteb za c]¢kt&nu je zajlšlěn(
úhmdZ budouckh pohkdáveÉ odminkou dalŠí ďodávY.
(9) má ržávo dom odbémteli náklncy zaúkony 'pojcnc s doĽkou dektřiDZ, kceď byly vyvolány
od#akicm, nebo vznikjy z j¢ho zavmčnl.
(JO) VjHp'dě fřodlenf s Ohradou rnľžj1é částky má
oprávně smluvn 6wna pdvo na ůrox z prodkrú ve výši
srmcwcné ó&cnými průvmml předpky.
(l l) PMlcuf odbéraWle 6 plněofm splatných IävwkÚ
5¢ považujc m p«jstatnť porušcni teto Bmkyuvy.

14b SPOLEČHÁ A ZÁVĚREČKÁ USTANOVENÍ
(l ) S mlôuvn o dodávce elcktfiny je phuod ,©

po:vrzeni. S mlouva je účinná n
pmvcdenfm odcčcu mčficíhó zalizen[, pckud ň¢RĹ ve
nmkuvč uvcdcoo jinak,
(2) Odbčmtd Ze jim poskylnucé (jdÁje
uvedené vc smlouví jKKL ú pmvdivě.
(J) S ogobnfmi údaji je ôaklddhô y souldu se zákonem
č, lCl/20ä) Sb.
(4) Odbčmtd je povinen aznánúč dodaval¢li do potMcti
dnů HpMné změny ůdnjij obsaknjch v Uč) Bm]ouvě.PokuŠ uik ncuúd. považuje se odlm ekkthhy Lá odběr

v rozporu uzavřenou smlouvou a do&vaiel má právo M
mjouvy odscoupit,
(S) Pokud nedojde k zmhájenf dodávky podjc pMmfnek (Cľo
smlouvy z důvodů tječinnosú nebo zmaknf ze 6úůný
odběratele tb ů'iceti dnů od jejfhD uzavhml smkmve zaniká.
(6) SMOuvu o dcdiSvcc clektňny lze jcdneuunnč pfxmně
v!rvčdč: g výpovědní lhůtou jedeň měsíc. Lhůta zííčiná
b et prvoím dnem nägícdnjlc[ho. mčstcc pa doruCcnf
'Po'ědi druhé straně dle bodu 8) cobcxo CWiku.
(l) Odbčratc) j do&waid jsou y sou!adu g
obecnými prämtmi předpisy opMvnéni od tťro 6mlouvy
odstoupiL nu cKlmup¢n[ odbčmteli platí bod 8)
tohoto článku.
(B) Dodavwcl zMlá odbEnaleli pbcmnoui tpravid)a
prostkdnictvfm drútclc pošlovnl licence na podednS
inÁmou admu, se povaZujc zo doruČcnou
i v řfpMě, že si Mběratcľ zdsT"lku ncvytvcdnc, nebousiiěa vrátí zp& oc!esjlaLe|É jako nedomčitelnd. Poslednf
známou Mresou je Údaj o adnc8¢ pro mlláni, uvedeoý
pHslušnou $m|UvRi v teto smhjuv4 ve znčnf zmčn
oznámeoých druhé sUmě pšsemně neprodknč po vzniku
cakové změny.
(9) Uzavřením nově smjouvy o dodávce c1cSctřiny mezi
ůčôsmsky teto mlouvy pro odběmé mbto uvedené
v Článku ]. 6c (alo amlouvu Nvužujc za ukončcnou.

Účastníci této smlouvy prŮh]ašujC Že SI smlouvo přečetli, a že smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné a svobodné vůle,
N8 důkaz toho vlastnoručně tuto suůouvu podepisují.

E

Dodavatel, Pražská ene , a.s. ' R,,g\
Praž8 á.8,

Marie Skružná Obc ncelář Eden C)
O oddě/en/ m,_

' '"' '"'_T3 -'lů- m '=' 2 . v 'n'
"'" "" "' 7

Pozn. Kupn( smlouvu p(xjBpÍšĹ osoby k tomuto úkonu oprávněná.
.


