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'(PRE SMLOUVA O DODÁVCE ELEKTRINY ČÍ8ĹO l ' 00507316

ze dne 11.10.2002

Dodavatel a zákazník (odběratel)

Praž8ká energetika, ä.8.

Na Hroudě 149214
100 05 Praha 10

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

VrŠovická 68/1429
101 38 Praha 10 - vrŠovice

Zapsaná v obchodním rejstříku %deném Městským rč: lČ: c0063941
soudem v Praze, oddň B, vložka 2405 DIČ:
lČ: 60193913 DIČ: 010-60193913 Bank. spojení' 229024-1500053998/0800

Bankovní spQjon(: Spec. symbol:

uzavírají podle zákona č. 45&/2000 Sb. a § 262, odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. smlowu o dodávce elektřiny.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlouvy j8 dodávka elektřiny z d$mbljční soustavy dodavatele do odběrného zařízení odběratele na odběrném místě

kanceláře
Vršovická 68 /142 9 Číslo zákaznického účtu
101 00 Praha 10 - Vršovice 1057 5431

2. PODMÍNKY DODÁVKY Pro dodávku ekkiňny platí ustanovení této smlouvy a obg¢ně závazné právní předpisy.

3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Dodávka elektřiny búda uskutečňována z distribuční soustavy o napětí 3*230/400 v
RĎzervovaný příkon je vyjádřen JmonMtou proudovou hodnotou hlavního jlstiče (před elektroměram) 3 x 100.0 a

celkový phkon spotřebičů kW
z toho akumulačnl spotřebiče pro vytápění a ohřev vody kW

přímotopné spotřebib pro vytáNn[ a ohřev vody kW
Součástí t6to smlouvy je žádost o uzavření smlouvy a technický dokläd, ktcrý obsahuje další údaje o odběrném místě.

4. CENA ELEKTŘINY
Cena elektřiny je dána platným čonovým rozh®nutím Energetldcého regulačnlho úřadu (dále jen %ňcjvý
předpis) a dle $ednané sazby C02
Hodnoty zákkdntch položek sazby p|amé v době uzavkní této smlouvy měslční plat za př(kon 500,00 kč

plat za dodávku ve vysokém tarifu (VT) 3 , 5Y'"
plat za dodávku v nízkém tarifu (NT) µ'kWh

C02 - j ednotarifová 8azba (prQ 8třední spotřebu)

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Adresa pro
'asRé'nl MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA IQ

Zálohové období ' 12cÔiů

Způsob platby za odebranou elektřinu včetně zábh

VrŠovická 68/1429
101 00 Praha IQ - Vršovice

Platební doklad

Odběra1el může provést fattu jakýmkoliv způsobem, avšak akceptovaným dodavatelem.

6. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

c;BGFKxjmmFNY, KOÚ4



7. DODACÍ PQWĹNKY
(l) Dodavafcj dodává ejcktFinu v rozsahu a za podmínek
sjednaných ve smfotjYč o dod6vcc ckkčŕiny (dále téZ ..tmo
smlouva").
(2) Jmcnovilä pmudovň hodno'tn hlavního ji$tič" {před
elekmmčrem) a technické pammetry měřicjha uihzení
nesmĹb/l zmčnčuy bez souhhsu &davatde.
(3} Uúbčmel '% 'ttcn cbdavatcli ombám pověřeným
a zmocněným ,deC jeo osobám 'pověřeným) dodavatelem
umožnit ph'slup k mčňcfmu zM'izcnf a ncmckným částem
DdběFnCho ejeHrického zařízení za účclcm provcdcM
konudý, cxjcčtu, údrŽby. µ!avi&lnCh9 ovčlbváů 5pdvnobú
měření, výměn či cňcbinMn múicíhu mKztnl.(4) DodavÁyle oprávněn omezit nebo pkmšit dodávku
dekčřiny v s(gncjv¢ných či y této
gjednanych pHpad'ch, Žjmém,pokud cdběrutel neplní své
sp1mé závazky vůči d javatel| (řádné a včasné zapjaccM
Yyůčlovane spolřeb ejeLttiny či jiných pfnční smluvněsjednaných - UloŠové pluiby, smjuvM pokuty, úrokj,,

z náhrzd¥ škody apod.), a to vc kerémko
dcj mém místč Mbcräldc.
(S) DodaU mnažs(vf elektřiny su pro úČely (é(C) smlouvy
považujc za sjednané množstvĹ "
(6) Casov? průběh dodávky je omezen hjědnunou hodnotou
mzeňomnLho pHkčmu dle tao 3mlouvy. Dák může být
omezen cSôvodů mnovený'h µävnfmi pkdpisy. zcjznCnazákonem C. 458/2000 Sb. (ddc jcrl cnmgcúck " zákon) a tcjulosmkiúm a iq YčtlnC podmínek suinovenýcŔ ptg sjednmou
snzbu ut dcdávku ckktřiny.
(7) Způsob pTfstupu k muicšmu 2Wzenl vyplývá z jaho
B. SMLOUVA O DODÁVCE ELEKTŘINY
(I) Smluwa o dodávce c|ekůioy se' uzavírá písemně na
základě odběraickm předloŽcnC žádoui o uzavkmi smlouvy
(Dá tiskopise íj lej somuMtnč pro každé odběrné
mlslo. Pti) každé Mběrné mísco může být současně sjednána
6mĹ<juva u dodávce ekkúiny poům b jedním cdběratclem.
(2) Odbčra(c1 spolu Eě žádosti o UzAÝŤcnf 3m|ouvy
o dodávce clcktŕiny pťedľóžf dcdavardi doklady po("rzujÍcÍ
právni wbjekůvitu odběmtcle a totoZnost odbčmck oebo
jeho zämpcc a další doklady mnovené přídušnými
pnávMmi pMpj'y·
(3) Nová smduva q dodávce ckkiňny 5¢ uzavká:

El) při zHzcní oového odběrného místa
b) odbčmde,
") přj změnč šuby,
d) ph tekor)smjkcl odbčmCho elektrického zaHzeM

(změna napčlf, změna způsobu ochrany před
ncbezpečným dotykovým napélim,
mčřic1» zůkcnf apo'L)l

·) při zinčnt jmcnovttc pe'oudcwé hodnoty hlwního
jističe (před e|¢kUQmer¢m).

f) při změně imCalovaného pííkcmu spolšcbičů
s]Ďužíc{ch pro vyt6pční a pHpmvu leplč užltkové

g) náhradního nebo jinéhD zdroje ckktjiny
do odbčmCho dektrickCho zah"zení,

h) pH tměnľ ostntnfch U&jů c' cdbčratcli wedcných vc
smlcmvě. pK)kuld nenf dohodnuto ji nat.

ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ ODBĚRU ELEKTŘINY
(l) »počne dodávkou elektřiny nejpozději do
pčli pmcovtňcb anú ode dnc převícti všech polkbn "chdokhidů k uzovřenj smlouvy o dodávce elekthny, poČud
odběntcl splnil všechny pcdmSDk2 T zaMjcnf dodávky
cjcktfiny podle pHslušůých prävntc pkdpisů jj utavřid
µemnou 6mk)uvu d dodávce elekiňny,
Q) UkoríčeM odběru oznbmí odběmtcl pisemně dodavatcli
pmáct dnů pkxjem [j umohtS mu pmvedenl konečného
cdečtu, ďcbráni měřicího uiKzenL popfípodč pmve&nf
dalškh opatknl souviscjicich s ukončcním odběru.
(3) Při zrušení odběrného místa a ukonCenf smlouvy
o dodávce elckcřiri odbčratel : Kg dni UončcnÍ odběruumožní provedení Ľmcčněho odečtu, odcbrúnf měřicího
zaHzení a zajistš odpojed svého odběrného elckuick6ho
zaHteni pet disbňbuCM souswvy dodavalcle dle podmínek
stanoven ch dodwmelem.(4) Zrním odběracele bez přerušení dodávky dektiiny je
moZnh, pokud pŮvod[)j odb&aie1 ukonči smiouvu
o dodávce ¢|ek[rjDy a součamě no"ý odberate| spInS
podmioky fo 8j'dlná[]í smlowy rjovC, Pkd zahá'cnímodběru ekĽtiny odběrmdé umožní dodavateli plí$tup
k mEřictmu zahzenš za účelcm provcdcnl jeho kontroly
a odečtu.
(S) Pokud odbCracd nesplní podmínky pro ukončení
srnjotj"ý o dodiWcc ckklřiny, uhradí clekúínu odcbrancu na
odbCmcm mistč uŽ do doby ukcm&nf dodávky v souhAu
sjpodmínkami tCIQ smbuvy.
(D) PQkljd cidbčratcb trvale Ľjplj5li| odběrní mÍito
a Mpouda] o ukcmčenl Bm|ouvy (např. odbčmíel 6ě již na
od&mém tníslč n¢zdduj¢ je uk zárwčä nový žadact
o dodávko dektřiny). pak se Ujto ruší cdcbráním
měřiclho zůtzeM nebn uzavřédm nové smlouvy pro kxo
odbčrnC mím.

.

10. MÉŔENĹ
(I) Způgob mčfcní oclbčru cjektřiny, umSstění a druh
mčficlh c) ujflzenf, vC. mčřícfc h trans formátorů určí
dodavatcl. může mčřicľ osucnC
u ôdběmclc vymčnit i bez mhlasu o pHtomnosli odbčratclc,
[l to po přdchozfm oznámení. Výmčm měňcího zUkení
nebo jeho o&bránľ je prováděno dodavmelem nebo «obami
dodavMclem povčknými.
(2) Odběratel je povinen na švů' nAkľad upmvit odběmé
mim pro insln act rnčřiciho zoHzení v soulMu s Tech-
nickými podmíakami připojení dMavMelc [j přklušným
c¢novkm pkdpisem
(3) [j ncmúcných Uslcch odbCrnCho clckuickcho
zaHzcnl nestni být provddčny žádné zásahy bez ptcdchoziho
souhlasu dodaYQ(e)c,
(4) DodwMcl zajistj jednotlivc části mčřiciho zařízeni
a odběmeho ekkmckCho zKřfzénl. kíerC souvki
s mčfcnim, ncoprávnčnC manipukci, Odběmtcl }'cčL'j¢
q měřici zo,,zcn1 iak. aby nedošlo k jeho poškozcnt netxj
odcizcní a 6Icduj¢ j¢hD řádný chod a 6täv, OďběrMcl j¢
povinen zjištěně zlívady na mčřickn zařizcní, včetně porušeni
zajištěni proti R¢oprúvnene mAnipukci (plomby), neprodlene
oznňmil aodMmfeli. jakýkoliv Usah do mčl'icíhó zahzcnf bez
souhlasu dodwacele se ukazuje.
(S) M&li odb&aid pochybnosti o sprůvnosti ůdojG měhmf,
nebo úvadu na měřicím uůkenf. m4 [jřúvQ nechtu ja
pfczkoušct. Do&mc) j¢ wincn na úkhdč pfscmnC žádostiodběrawlc do putôácti dnŠ Děj jejího doručen( vyměnit mCh"cí
zařízeni nebo zajit:tit ovčttní správnosti mčřcaf. O výslcdku
zkoušky dMamel písemně vyrozumf odbčratck.
(6) Je-ji na měřiam íj ištěna Madi náklady
spojené s jeho výměnou. přCzkoušenim nebo ovčřcnÍm
spMvnosů měkni dodavmú Ncnš-lí závada QišEna hradí
tyto náklady odbCratd,
(7) ,NUJady spojeně s výmčjjou a pkzkDuštmm mčřicicb

hradí odběrmeL
(B) Je-li na mčřicfro zaHzenf zjištěna závada, má poškozená
sm1uvn[ strum právo na stmovcnÍ náhtndnl xpotkby
elcktňny. VZnikne-li no mčřicfm zaŕfzení Ú'v&da wkovCho
chuakucru, Že nelze mnoZstvf odebrané elekůiny,
určí se toto množství podle výše spotkby vc srovnatelnCm
obdobl a srovmtdnCm chmhcru odberu, v němž byla
spotfcba t'ádač měřena. Ndzc·)i spKjtř¢bu takto UCČÍ
se mníjžstvf odcbthné eiekůi¶ výpočtcm, nebn dodatečnč
pod1e výše spotřeby y následuj|cim obdobl.

11. ODEČTY ELEKTROMĚRŮ
(t) Odečty c1ekromčrů pro účely vyhodnxcd
odběru ekkú'in jsou pcovádčny v pmviddnYch mervulech,zpravidla jodcnĽh za čtyři mčsícc, nejménc všů jcdcnkrá

ročnč.'
(2) NcumoZnf.li Mběratel přístup k múicfmu zařfzení za
Úče!cm pTavidclneho nebo kontrojnlho odúcu ani po
pbemném vyrozumění. vyúčtuje sc C)ck1ňňY ociĺc
'pcM"bj' minulébo období, Pokud oubĚrud
neumoZní pHstup ani při nt!slcdujlctm Mečlu, můžc mu být
pc) předchozím plscmnCm upozoměni dodávka dckďiny
pkrušená.

1Z NEOPRÁVNĚNÝ ODBĚR
(i) v PS adč zjiš[čni neoptůvnčMho odberu dckihnypodl, § Hf ,,erSe'ickalo zákona, je odbčmej Äovij)¢n

uhradit dodnvoleä 6ku(¢čnč vznik du škodu, clz:-li
skuiečné vznlklou škodu šlnnovit, dodavme] výpoče náhradu
škody, v 6cjuladu b tknto zákonem či přídušnýrn[ prwádČcimi

C2) Za poškozcnl pros&dků proti neopMvnén6 muni-
púk¢i je dcdavalcl oprávn&i odb&ateli vyúčtovat nährudu
v soukdu s pFídušn mi prôvnlmi kd?i%(3} výk náhmdy Ĺdy dle bodŠ l) q .) {oho[o článku sc

zvýší d nůklody spojené sc zjištčnfm, ukjhjmcnwván[m.
v?hDdnoccním a odstraůěntm neôprävněnéhô odběru
¢l¢ktřiny ncbo ncopndvněné manipulaca

11 ÚČTOVÁNÍ A ZPŮSOB ÚHRADY
(l) Dodávka clck(hny bude vyůčfovávůma fakcummi
(dnňovými doklady) v soU1tdlj se sjednanou sazím dle
E!alného cenového pKdpku.
""i zmčoč ccnového pkdpiw sc bet změny smlouvy mění
cenu a dodavme) je Dpmvnčn vyóčtwat dodávku dle nové
ceny a způsobem uveaeným v cenovém kdpisu. Dodavmdrozdľlj. dojde-li kc ZmCnč ceny v prŠbčhu fUtumčn5ho
období, spottebu elektřiny (vCerné mklčnthe pkíu za
Ckon) v pomEru doby plmmmi pbvrdnf a ncjvC cetjy:
Ldběratcl může dodwateli oznámk mv cjekroměm ke drn
zmčny c'ny-
(2) Na pledpokládnnou spotřcbu ve sjednaném zálohovém
období má dodavatd pMvci na zálohu. 'ý ýk zálohy &c Hanovi
v návcjľno$li na skwcčnou spothcbo c|¢ktři4 v pRd-
cházejiclm srovnatelném fútumčnfm obdobf s phhlédnuúm
zcjména k cenov€mu vývoji, u nových oďbčmtelů se vý,še
zä,ohy za fedpokládanol) spot!'cbu stanov( do doYvyúčtovánf dohodous ohledcm Ilá µovozovW SPQb ebiče a

jmenovitou hodnotu hlavního jiMice pkd

elEkmměrem a platnou cenu elekuiny. Odbčmel bude s výhl
'álohy pro niblcdujíd Dbd{jb| scznámcn na fákmř=

(3) vede odběrmdi záka7júcký Účet dodávky
elckúiny na každé odbčmC mls1o. Na
zákwnickCm účtu jsou ptaiby ZIt dodůvku elektřiny
zůčíovány proti É??hlcdávkám vyplývajSdm l? tCto 6m|ouvy
v pohídi pcxjj' jeych dma splatnomi. Plntby ľo|j zúčlovúny
m ph"s1uscnstvľ o ůhmdě všech pohledhve . V plmebnimstyku se použij' člslo zákaznickCbQ účtu jdco vaňabijnl

symbol. Zíhwck zákaznickCho účTu po pmvedcní fatktumce
(pfep)6lck) pouZi'c dodavatel k ůhmdt záloh na ~vklj
cjcktřijlt v náskdujIcím QSdob( a pfípadnč k ůhnndč
$µMnk pohlcdá·vck odbčrmcie.
(4) 4odavald md púvo započkl pHpa'jný pťcplatek
odbČmtele no uhmzcnf vcškcrých spiunýeh pohkdávek
na jiných zňkaznických účlech (odběrných mfstech) céhoZ
odbčracelc. Pokud mlí Qdberatel jiný aktívni zákELznidEý ÚČet
dodavatel zůstbtck vyrovná pŕcvodcm na tento účel.
D®avate1 bude odberatele p , provedených upcbčt¢ch
QS¢vodcch zŮmäcŮ mcú Ukumckými účty informovat.
( Ptatby sc zásadné uskU[ečňUjí v ruzcmské mEnč (CZK),
Bezhcmvoscní platby be vskutcčňuji z úč¢ů vedených
: p'nčžMch ústavů působfcich rja ůzcmí Ceske rtpubliky.

crmfny plateb xLanovi dodawtcl, pokud není
dohodnuto jinak á jsou uvcdcny m faktuře nebo na jiném
phucbnfm prcdpisu. Povinncm odběmtdc ujp|ali1 spbiěm
okamžikem phpsiänt pHsluSnC CásIký ve ospčc bankov-
nfho ÚČlů uvedeného m phshjhrrakTuk označen6

variabilnlm symbotcm (čislem UkaznickCbo účtu).
(6) Yzniknou-li chyby nebo omyly pyj vyůčíovdnf clckdiny
Á¢správným odečícm, použitím ná!obi[c]c
hodnot dekwoměm ecjužilfm ncspMvné sazby, počanl
chybou apod., mají odb.xatcl q dodavatcl pMvo na v rovúnlvyúčtovaných Uslck, V pHpde cýybnéhcl

vyúčÉovÁnf dodávkí elcktFin? upktnS odĎěr8td písemné
rcklämoci be2 zbytecnCho Qdkjadu,
(7) Dodavmel nklamaci přczkoumä a výsledek písemně
oznámí odbčmteli do piMnňrti kakndářnich dnů ode cIne. kdy
reklamaci obdržel. Je-li Dá Úkhdč rcklmacc vystavena
Dpravná Faktura, pov'uZuj: se 5QctčasnC Lá inform uci
d výskdku rcklurmce.
(B) S ohledem na zvláštní µwdiu dcAävky dcktžíny, kd?
odbčrMd miižc odebírat dckth'nu nczávisk na vůji
dodwatek. odbčraLel m žádoM dodavatele přiměkným
způsobem zäjislí úhradu budpuclch pohledávek krmou
ručení, jisioly, UstavMho právn apod- V pHpadě oµo-
vmCho prodlenf s Uhradou E|a(eb za ekkrnnu je u';štčnf
úhradZ budoucích pohledávc jpodmlnkou dalšl dodbv,u ť.
(9) LK)dova(d má pµvo óctoval odbčmidi nákk y za
úkony sfoj'cnC s &mvkou ¢l¢ktfi% kt'rC byly vyvcMny
odběmaem, nebo vznikly z jeho
(iq) v rpade T'Jl'Rl s ŮhTado[j Fněžilé částky má

sm[uvn urana právo na úsdr z prodlenj vc výši
stanovené obecnými prúvn5mi prcdpjsy.
(l l) PřodlcM odb&atelc 8 µ1n&ňm jeho splaných távuzků
se pomZuje za podstatnC pciruknf této smlouvy.

1G 8POLEČNÄ At ZÁVĚREČNÁ UŠTANOVENI
(l) Smlouva o dcAúvce dekčřioy je platná ÉQ
oboustranném potvnenL Smlouva je účinná osazením, ne o
provcdenlm Mcčiu měřicího pokud neaf vo
6mlouvč uvedeno jinak.
(2) Odbémld prdúaguj¢. Ze vc§ke± jim poskylmic Udajc
uvedené ve smlouvé jsou správné a pravdivé,
(3) S osobnfmi údaji jc nnkjáUno v soubdu se zákonem
Č. J01/2000 Sb.
(4) Odběratel je povinen ozMmit dochvatdi do patnácci
dnů případné změny Údajů obsaZených v této 5mlDLjve.
Pokud lajc neučiní, považuje se odbčr e1ekdiny za odbeT
v rozporu s uzjyk[]ou 6sňjoUYoU a dodavatel má pdvo od
smlouvy odstou píl.
(S) Pokud nedojde k umj¢ôi dodávky podle podmfnek (ěčo
smlouvy z důvodů ncčumosti nebo zmaicůf tc strany
cAbčmleľe do i6oeti dnů ď jejího uujWcni smlouva zadkd.
(6) Smlouvu q dcxlávce elektřiny [ze jednostrnnnE písemně
vy7ovčdčl s výpovědM lhůtou jcdtt: mčslc. Lhůta začíná
bé Cl prvním dnem nás|edljjfc[ho mčslcc po doručení
¶povědi siranC dle bodu B) 1Qho(o článku.
(t) Odběratel i dodavald jsou y $Du]ndu s pMušnými
obecnými Fá'nkni pkdpisy opcáwěni od Léco smlouvy
odswupit. rr'cr omámeni odstoupeni odběratcti plutí bod 8)
tohoto článku.
(B) Dodawtel zjsíiá odbčimdi PŠ¢ mnos1i ípravĹdla
přostřcdnicMm držitele pošiovM licencc na posIcdnl
známou adrew. Pfsemnou se jrúuj¢ za dcwučcnou
i y h"padě. že si odbčmtc1 Us" u ncvyzvc:dne, sezásiiěu vrólf zpět o&sljatdi jako nedQ|Učhe!ní Poslední

zMmou adresou jc údaj o adrese pru zasfláni, uvedený
pFislu§nou sImnou v tĹtb mlôuvč, vc znění změn
oznámených druhé suanť plsemné D¢prodkne,pQ vzniku
lakové změny. .
(9) Uzwřénim nové smlouvy o dodávce dektňny metl
účosmfky cé:o smlouvy pto odběrné místo uvUenC
y článku Í. se tato smkmva považuje m ukončcncm.

Účastníci této smlouvy prohkšují, že si smlouvu přečetli, a že smlouva byla uzavřem podle jejich skutečné a svobodné vůle.
Na důkaz tobô vlastnoručně tutů smlouvu podepisují.

Dodavatel, Pražská energetika .s.
Na Hroudě 149214:'00 05 10

r~6 Sk,užn,á '='
Qbch děknl

'·Na H é 1492/4 2 "u

VPrazednn im "01· räha 'O :Zi ;i,,

. . , . ,. . . . , Č
Pozri. Kupní smlouvu podepíšl osoby k tomuto Úkonu oprávněné. 7
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