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SMLOUVA O DODÁVCE ELEKTŘINY čísl, l °°'88880

ze dne 20.06.2000

Dodavatel ,

PRAŽSKÁ ENERGETIKA
akciová společnost

Na Hroudě 4
100 05 Praha 10

a " , zákazn(k(odběratel)
obvodní úřad-Mě3t3ká část P-IO

vršovická 68/1429
· 101 38 PRAHA 10 - Vršovice

RČ: IČO, 00063941
IČO: 60193913 DIC: 010 - 60193913 DIČ:
Bankovní spojení: 19 - Bank.spojeni: 000027-2000733369/0800

Spec. symbol:

ee uzavlrajl podle zákona č. 222/94 Sb. a § 262, odst. 1 Obchodního zákoníku smlouvu o dodávc» elektňny.
:ČS

1. PŘEDMĚT SMLOUVY
PřMmětam' smlouvy ja dodávka ebktřiny z rozvodného zaHzenl dodavatele do odběrného zařizenf odběratele

. ,n v odběrném místě: ,, q) l . suť . ,<-) 'JrŠovická 68/1429 Číslo zákaznického účtu

LOI 00 PRAHA 10 - Vršovice 1057 5448
qj

' E .
; E

2. PODMĹNKY DODÁVKY " Pro dodávku elektřiny pIati obecně závazné pdvnf předpisy a dodad podmínky
= uvedené na rubu této smlouvy. . , '

3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE \ ,
% ' Dodávka elektňny bude uskutečňována z rozvodného zařkeni dodavatele o napětí 3*230/400 ,

V době sjednání této smlouvy byl na odběrném místě instalován hlavní jistič (před elektroměrem) 80 . O ,'g ' " celkový příkon spotřebičů 47 .00 ,w
. čes·-ej z toho akumulační spotřebiče pro vytápěnl a ohřev vody kW· D přímotopné spatřeblče pro vytápěni a ohkv vody ,w

NedAnou součást( této smlouvy je žádost o uzavření smlouvy a technlcký doklad, který obsahujo další údaje o odběrném místě.

4. CENA ELEKTŘINY ' .

Cena elektřiny je stanoůena podle platného ceníku, Dodávka eleklňny bude účtována dle sazby C2
? Hodnoty základních položek sazby platné v době uzavřenf této smlouvy: stálý měsIčnI plat 88, 60

za dodávku ve vysokém tarifu (VI) 3 , 6 3 ,,,,w,
á ·" ' . . . za dodávku v nfzkém tarifů (NT) _ _ _ KCkWh

zvláštní položky sazby

F
5. PLATÉBNĹ PODMÍŇKY

z · Zálohové období 120 dnů
.úl Adresa pro
:Z ,zasilánľ faktu' Obvoíní úřad-Městská část P-IO Způsob úhrady doáávky

' ' ' \ . O
%

OHS Platební doklad
a- y . " vršoTická 68/1429

. 101 38 PRAHA 10 - Vršovice' · Y " \ .\ ·" '
' . - 0

rPokud odběratďprovede platbu dle dodavatelem nově nabídnutého způmbu, mění se tím způsob úhrady 9jedf1ar|ý vtéto smlouvě na takto na*nutý
nový způsob (akceptacg změny mlouvy). . , '

6. Zvláštnĺ ujednání
C e

..... · j

"ňSK SY8TEHPMNT DRESCHER 1cm4 ·PFE čiu mm
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VŠEOBECNÉ K)DMÍNKY
(I) DodavUd dodljv@ ¢1ďúinu v ŕoL5ÚjU q y podmínkách sjedm·
hých Ye sm!owé o dodávce e]d1tjmi 8 obchodnfch podmfnkách
cMävky cteklňůy,
(z) Rcmvwmý pHkon je hMncvů clckEriďCho ptlkonu odpoví-

hodmttjmcnoňtW pnoutdu hlůvniho jistjčc (pkxi clcktmrrC
rem) sjednaná s dmkvatdcm pro d&ňC odbCmC mlstu. Na základě
(ClO hodnčxy bO určuje pMíl «Ibémtclc na ůčclnč
Mkbdcch ddavatde spjený"h s o sc zqjištemm poza-
dcnmncho pHkm.
(j) Hcxln«a JmenovMM hlůnlho jíslič¢ (před
rem) mnůwM ve smlowé o codům ekk'lňny nemí bý1 unenčna
bez xouhIjsU dodůvaľdc. ,
(J) Odbčrjtel aÚMl technkkC jxdmmky ptt) blokovťln[ mtm
ekkíriny pru vyLápčn! a pHpmvu ¶cplC uZitkcwC vody
pndle pokynů dtduvxlek.
(S) CklbCmutcl umotnl qMvnFn ým ckdavalck ncN
pnv'ueným osohám pfisľup k mčřicimu a odbčmému clcktrickCmu
zaŕůcnL které jc na růzvodnC za ú&-
lem cdcčiu ekktmni&ů, údrZhy a kcmtmly ckdrbwánl mluvnfch
pMmlnck. ' ,
(6) omcd neho pWuší dod6vkµ elcLUiny. pokud cxjhč-
md odcHrá elckůinu y sc 3jcdmnw mbuvou, lgjmcnj pfi
neplacenl vyplýwjsclch irbcn1mvy d dodá«c clcklFir.y.
(7) Lkxbvatd plcruú. emetl ncbn čxkpfc dcxjávtu ckkihny
z důvc@ maplacení splalnC poh]cdávky (fuktum. náhmda
ššxKjý, sm]uvn1 µ)!a](u [b pqxj.) y ktenCmkdiv ndbčmém mblč odhč·
mdc. j¢sttiz¢ (m!rjl¢| ň¢rpIM svou povinnost uhmdii pDhkdávky
Qňí y cjodMe¢n¢ lh0ič, kíerou mu dcxlavuel swnuňI upcjLonner1jm.
Ze dodávku přerusl.
(S) Smlouva q dodávcc ekktňny kc uzuvM:

ä) pfi nového odbémcho 'mím,
b) N rckomtmkci «Ibčmého ¢1cktridcého uůizenl (tmčm

mpčli daddvanC ckkůiny, uchmny pléd
. nebcípccuým cfůtykcwým mpčllm, µkmbičn1 mCHcíbo

zaHtcnf, apod.). , '
C) pfi u'nčnč bodnoly prou¢u hlavnfho jisiičc

(před dekmmčmn). :
d} N zmenč inmbvaného pHkonu $p=bičb pm

Yýtápčm a pHpraw ieplC uäckovC vody.
¢) pri ins,iahci nákmí!Mho netx) jmen 1Ldrok ekkitky do

odbémého elekmckeba zaHtenL
f) pri změně cdberyek (zmeú právM %bkklivi[y, změm

JmCmh
g} pri zmene $wy.
h) m zjnčC os:awch podtnjnck sjedmnýrb vc jmHi±

pokud mni cbkxjnuto jionk.

ZAHÁJENĹ UKONCENIOOBÉRU ELEKTŘINY
{Ĺ) lXdavahd LApočne dodávLou clck1hny ncjpk)mčji do 30 dná
ode dnc phvmt všech pK)UdjKIých;dokladů k uujvknS sMuuvy
o dodávoe ckkrňny. pok® odbčmeĹ vkchny podmínky pto
inhájcnf dodávky clcktřiny o u:zavtd Smlouvu ô d^vc¢ elektřiny.
(Z) Ukončenš odbceu ekkttMy ozmms cňbčmlet píscmnč dcxínva·
le1i 30 dnO Nd¢m umožni mu pľrNc¢km[ konečného odečtu. ukĺc-
brání NK¢ího uíHteM. popňpadč pŇvc&M daj9ch apmní $UUvj.
scjlcích s Uaďmfm ®bčru. PH zrumŕ odbCtňCřKj mím MWrafcl
ke dni ukončení Mbčru ekůčůiny dále uúisu «tpoienf svtM odbčr-
ného dekWcúho zaŤfzmÍ uď ruŮdnCho zajlzcnl do&vatek.
Plmnwl 3mlouvy o dďávc¢ ckkiňm' b®c ukončena po vyŕuvnánl

· všech ävaúů z d vyp|ýyujfcldL
(3) 7mm cxHmck bez pkmšéní dodávky ¢j¢kľnny je moms,
p&tA póvodM ŮoaČI sm[ouvu o d®ávcc dekďiny a .\Olj·
časné nový uZinrel splní Mmhky pm mlouvy nuví!. Pkd
ahájmlm Qdbčm tkktžiny cdbčmíd¢ umoznS pniup
k mtKcFmu zŮ(zmf za Hdem m7ovcdml jeho kanuuly ode¢tu
stavů.

(4) Pokud odHmc) ncsph8 mnl'íky pro ukončem smlouvy
o dodávce elďůiny, uhndi cKkbmĎôU dcktHnu a2 do dm uLun¢>
M dodávky, a to v pcdďnkkh smlouvy o dodávcc ckktHny 5 ním
jxMednC sjcxinaM.

MÉREM
(j) Způsob cxib£ru ckkwny. umbtéM měňd soupravy.
druh mčtfcfho zďí2¢cú vC. maicich určí dodavutd,
Dodavucl múk mčNcf uůůcni QsjzcnC li Mbcmek vymčnii i hc,t

DOĎACÍ PODMÍNKY

sauhWu i ptjlcmnmi cdbčmcle.
(2) Ckjbčmld upmvf $Yt odtčmC !tcn1 3 matnjm
cidbčm ddciHny pcxlle µůkyn0 ckdmmtde.
(3) lXxhvdd DMI mčticl sQljpmvu pa sp)něnf wnoveaých µxj-
mínck a za pofkbré součinnosti cdhčmtclc do IS &tj po uavknl
mkwy o dódáYoc ckklřiny.
4) tjkx!avat:) ujjistf čó3iĺ mtficfho tůíbCM íl QcjbCmC-
ho amcni, ktert souvisl s méťeMm kterým pru-
chhf mmébuKl ckkůim, jxvli ncclpmvnlnc mmľpulucl mäpr. zakry-
út7l eap1omtxwůMm). Zu poGkozcM pwMcdků tÚišlčuf, uůjlaIí
odběmel za ka2dýjdmxllvY Nm poškození náhrMu 5k®y pQďi¢
vyhIASk'y.
(S) Odbčrukl počUjc 9 mčkd rMĹccnf tak. aby nedošlo k jeho

ne1» cxkkenl $l(xlljjc jeho řádný ch®, Vcškcrt Uwdy
v měfcn{, které je schupcn zjistit, ohlás[ n¢j"puzdeji však
do J UMÍ po zji.včM pkemnC d(jdav&leji. Dodavnttl ed pň:dpokladu

odbčmck závadu odstraní do IS dnO od ohlUcnS aávo·
ÚY.
(6) Má-li odbčratc] o údajů mčKcich tmi·
ani. pfxcrmč dodavale!c d ÚkdxŮ tčchto ZlŮÍĹC-
M. mčHcIch tmnÁcmátom zajisll CdbčtulcL [XKhvalel
vymCnf dó IS dnO mčHcí uNun( za předpokhdu pos'kytnuú pothtb
ní MMjČĹMKjStĹ odbCrälck, mjistl jc» iůcdnf pkzkuuScM w o výMcd·
ku zkoušky phcmnč vyrozumí odbCmldc.
(7) zjAtkH SC pH ůkdnlm pFcLkoukn{. be sc ódaj dcouknEho
rnčFidhn UÚĹzcnĹ odchyluje od NutrčnC hďnnďy vke. než ptiµmš1j
technická norma uhMi LvýhcxjHrů imluml mm Cástktj odpcNl-
dAjkf chyľjč měřens. q [d ode dne, kdy závada vznikla: nclte-ú 10 tjl-
4it, uhradí oď¢ dne predcháLcjf¢fho odcäu. Náklady 3pcjj¢nc
s výmčnou pfeůowcnlm mčhklho uhrU dodavM,
lá) sie P¢i ôMnfm pŕezkoušcnL ze sc údaj zkouSenCho
méHcfhu LaŇbtni ncodchyluje cxj skulečM hcxlnoly vRč, než pňp"u-
W1échnickj norm, uhmdl náklady spojcnc r YýfMhoU pkdouSc-
Mra nŠ?kfho uďkcd odbhald.

ODEČTY ELEKTROMERU
(I) Ockčly ckk~Črů pto ůčcty fakiuracc a vyh(xhcKFM odbčru
e1ctxřiny provádí dčxtavatd v pravidelných !mcrva!ech. nejméně
však jedenkrh ročně.
(Z} Uvedený interval 3c povúujc u splněný. pruvede-li dMavud
cxj¢čc[ nejdKve 15 dnO ncjpazdéji is dnů po dnu Ddpovkkjjľ-
čIm odmvci l.
(3) Nedmožnf-li odběriml upakovwc prístup k mtticlm zaHeni
u Účejcm provcctenj pmvicklnCho odečlu. máZe rnubýt po pštxkh+
zim pfscmnťm upouměnf ekkltiny pkmšcm.

SMLUVNĚ POKUTY
(l) Dcxbmcl uNadf udbčmeú Cá9ku vc vý91 KL000.- Kč zd
ncdodrtcni tcrmlnu pro výmcnu XMkcnl m Hdcm odbém-
(cíc m ůčclcm jeho =kouScrli. pokM sc mkkjmtv prtiUZc jako
ůpmvnenó,
(2j V pHpodč pMleni s vráccnlm ptepldku při rcklumci výÚtčlD-
vání pokud 3c smlwnf šImny v rámci rckl[un=fho Hlcdí na lomlcj
zpôsobu vymvnánf doh,cxlnou: uplatí doclwalcl odběmdi mkwn(
pokutu vc výši dvou prurHle z dtutnt částky snikně ú spktně poh1c·
dávky & to za kahjý den prcdleM ode dne splabxM vyrovMn$,
(3) odbčr pMk 22 ocisl l pnsm. b). b). c) ako-
m č. 222N4 Sb. zjptäsš odbčrmcl dodavwll nume míuuy 5k®y
i šmlwnf pokwu ve výsl p¢únkDbku ceny odebmné
clekůiny pujk vyhlášky, ň¢jWCnE vhk 10.000.- KČ.
(4) Odbčmcl uhrdl dodavwcli částku ve výši )DAX)O,- KČ:

3) lá cxjbec elekúiny v mpom b mvhmou smbuvou,
b) m mupdvnčnou dodávku cIdůiny jiném (S 6 očjä, 6

vyhlLRjcy C. 169/1995 Sb.), každý mm
c} mčľlcíh0 bez jeho suuhh-

su,
d) u opakovmC ncumQCnf pHmpu k mhclmw zařůenl ,

(S) m prodlenf 8 pkccMm fakutr nebo Ubl! za dodávku elekŕflny
ma(í odm|d dĽKhvatdi pdcuw vc výšj dvou pmmilc
z dcnMho duZnCho 6iäv1j ůččlj dodávky dektNny.
(6) OcNmcl ukradl kroiM smluvM pokuiy i Mkradu
škody.
(7) Nákbdy na zbylcCntju ccsru vyvdanC
Udbčmtdcm hrMf
(8) Pro yýpcF¢¢ MhMy škody p®1e vyhlášky ii pokucy kc
pouzije (Jčinfk odcblmnC dckL'iny mvnyjdnC,

h

ŮČTOVÁNĹ A PůCENt
(l} elckth'ny bude ¢)čUjváM Mic mtby .Úedminé Ye
smlwvť c) cbdivce Cma ¢l¢ktHný j; stanovena podle pk1·
neho cenovtho pMpísu (cenřkvX PR zmčnč c¢ňovCh0 pHpisu se
bet ztncny mlowy mení cena, D(xmvul¢l můte. pQkud ckjjd¢ Le
zrnění ceny v pňjNhu fúiumčMM obdobf. spakhu roz-
dělil v pméru doby pkl~l pHodni l) tme ceny.
(2j Dodávka dekcliny se Ůčmjc fa[mm] ďcbmnou clcktňnu
vc fmunčoún dxjubľ. klcíC je vymeteno praviáelnyml DdeCly.
(3) Dodávky dekLŘny ta jedhoQlivá odbCmá mlsu léhoZ odbčratc-
le je mcjZnn KKWQv81 wjčlovcm
(4) Na úhradu odcbané, ±e Mvyfauumľan¢ dcúhny
Mbčmd pKU dodavaidi zálohy vc vyši pkdpokfSdaM
clekiřiny. \/ýsi úlohy stanwl dodavatcl m äkladč o¢¢Mvíné spd-
ikby s mihl¢dnul(m zcjmcm t cenovému vývnji nebe jú'ým dahcxj-
nuiým zpUoben bud¢ vN pbÉdcpsaM tákby m Msle-
dujfct oMobf jteml[n¢mjej[ splamcM $czňhncn. ZnUtu délky Zá!O-
hovCho óbdobj lze cbhodnoul bez uzavřcnf nnvé kupní
(5) Ihxtwátcl v:dc odbCmscll 2äksznický účel dodávky eldMiny
jamomtnč za katíjé odbčrnc mkio. Odbčmcli s vIce zák@ňickými
ůčiy ňlŮ]!C dodavatel doučit J¢dňoůiW ukunlcké Učly do Supín+
věho účtu. Faktum skupimCho ůčrj {muäová) sdmzujc
pRedpisy j platby Ukaznických úaů. Na ULxnickCm nebo
Wm účiu jaou plaihy u cbdávkv dcklřiny UčtwDny pmti pohlc-
dávkám vypľývzjidm 2c smlouvy y pohujl padle jejich &jeil xpIal-
nosh. V pltdebnim hlyku sc NXůivá Čis!o zákumickCho nebo skupi-
novChu úCtu jakn varidbilní symhol, Zó$w¢k =jzcú¢kCho nétxj
skupnového ůčlu po prnvecknl (přcplmekj poutljc d§
vald k ůhMč úloh nu tkxjáeku clekúiny v nhledujkfm období.
(6) Ukmčemm odběru ¢kktřiny xc ídkwn!cký Účel uzaM m
/ak(ljTaci 5uučiuyou [ahurou sc zákaznický Účet uuwk ukoMmtm
všech obmenCch odbCr9 u\ľalck (pčepknek. neďuplaek)
povioná sírana vycovná. Fbkd má oďběmd jiný íákunický
ÚČet, dodmralcl zbtuwk vyruvná pfevudcm 1Tä tcnlo ÚČCL
(7) 7pčhub phccnf k stanoven vc smlouvč o &ävcc ckkiliny.
Plmby sc wkincčňujj v ruzcmskC mčnč. Bczh«ovostd ljla|by

z Účtů vedených u pcněžnkh ŮSIAvÔ phQb[ckb ua ů=d
CcskC republiky. .
{B) PJaůjy m ejckdim im Wlmné v temdnu uvedeném na

· vacfm Tcrmln sphtncrsIi činí äsadtč |4 dná cxj dm odn
sIánl ř'yúčlováM. Tcrmlncm úhmQy sc rcuuml dúum pfipzáni Částky
N3 ŮČěl pHjcmce.
(9) v mpade chybně fakwmce dodávky elekčfiny uplalnS cxihtra-
Le) mklamacl y obcl»dM kanceWl xprcdlenč.
Včasná mklumie rná odkladný óCiMk pqiuq tehdy, pokud se pdcá-
be jej$ oprávnCnost.
(IQ) Dda'mid mklamuí pfeúcmmá a výsl¢dck ommí
du 30 dnů ode Oe. kdy FekhuTuc| obmjel. Zp(jsob vmvnání Tcädl-
Iu upbcenC wk]amac1 4aMv¢tjé částky bude dohodnut v rámci
reklam£n1ho HUM.
{íl) S ohkdcm m tvlôsW povům dodóvky eleklřiny. kdy odbčm-
lej môbc ®CNM ¢l¢kUinu neúvisk ú v1ůi dodavuele, odbémel
ptim&engm 'působcm zajistí Ůmradu bUdoud¢h póhl¢dávck tmajm-
ková hankcvn{ úmkm kauce. apOd.).
(12} v WpMčpMknf s u ¢lekúínu sb?S %běmtel bučí
ve Yýši LKřMBčnf očekávmé µUrnémé platby ackiklMů, v pľfp4-
dC ó|xLkovmeho pAxlkM s pbfeb za clcktrlnu je ňokm
1mj¢¢ pcxlminkcm dASí dtxjávky.
(13} Kujcc hrude do±mtdcm paužira PTO kryti Qk'zných
ukoačcrtt dtxlávLy clchfiay. Zäswtd ktucc bude pa vyruvnánl «éch
zh"azkô odbčmclc dcxjavatclcm vrácen do 30-ii duO N
p|alnoslj smluu vy o dodávce elektřiny.
(]4) O s1oRní kauce utavk dodavatcl s odbčr,uekm pixmnuu
dohodu,

4

7ÁVERECNÁ USTANOVENI
(l) Smkxiva q dcdávcc ddclfiny jc planá pej obwmímCm pkAvf
zení. Smbuva Je úCinná cjsjzcntm ďřidho 7MzcnĽ poKud ned Ve
smlowč si;u1uycdo jimk,
(2) Pokud ncdujck k zahájcnľ dodávky pcxjlc podmjnek tCCO
vy pozbývá mluwa µ1unwti.
(3) Umwenľm nové sňdouvy [j dďávce elektľiny sc lato smlouva
:u.4.
(4) Smlouvu ĺ) dodávcc elekttiny lze J¢dno$lfaAnc vypuv¢dč1 pIse-
mnou výpovws výpuvcdM Mčkxj 6 mésf¢(L Lh0ui n¢ln$ bčž¢1 prv-
nlmdncrn nôsledujldha mtšdcc po ckmlµnf výpovědi dmhC suane,

.

· C

Účastníci této Smjouvy prohlašují, že si smlouvu přečetli a že smlouva byla uzavřena pMle jejich skutečné a svobodné vůle

, a že ji neuzavřeli v tíšd. Na důkaz tohoco vlastnoručně tuto smlouvu podepisují.
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: OBVODNÍ ÚŘAD 'Dodavme]: ' Zákazník (odběraiel)' MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 l
"RAŽSKÁ ENERGETIKA, ä,8. , ospodářské správy i

i Měmw obchodn/s/u&bna l 68, 101 38 Praha 10 i
, pfi) Pruhu 10

i VP,,,,dn, 20 -061& :V -06:2aô
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. Pozn.: Kupní smlouvu p'odepíší Qsoby k tomuto-úkonu oprávněnĹ ' ' 'P '
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