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SMLOUVA 

o dodávce elektřiny  

VÝROBCE: 
 

Název firmy/jméno a příjmení: Vězeňská služba České republiky     

 Sídlo/adresa: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 

Korespondenční adresa:   Vězeňská služba ČR, Věznice Plzeň, Klatovská 202, 306 35 Plzeň 

Firma zastoupena: 
zastoupena na základě pověření generálního ředitele Vězeňské služby        

ČR   č.j.: VS 124651/ČJ-2018-8010  ze dne 29.10. 2018,  

 vrchním   radou plk. Mgr. Petrem Vlkem, ředitelem Věznice Plzeň  

 IČ:  00212423 

 Plátce DPH – ano/ne: ne DIČ: CZ00212423 

 
Firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: ne 

 ID RÚT: 279 

 EAN (13): 8591824027905 

 Název banky: Česká národní banka 

 Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxx  Směrový kód banky:XXXX 

 
Číslo licence ERU na výrobu elektřiny: 110101957 

  
 dále jen „Výrobce“ 

 

 

 
a 

OBCHODNÍK: 

Pražská energetika, a.s. 

Na hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10 

zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím sekce Obchodování 

IČ: 60193913 

DIČ: CZ60193913 

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2405 

ID RÚT: 00116 

EAN(13): 8591824011607 

Název banky: Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu/směrový kód: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Licence na obchod s elektřinou: 140605073 

Zmocněnci pro obchodně - technická jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
dále jen „PRE“ 
 uzavírají 
  

podle zákona č. 458/2000 Sb. (zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)), ve znění všech 

pozdějších změn  

tuto smlouvu 
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Článek 1 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je dodávka elektřiny vyrobená Výrobcem. Dodávka je realizována v 

předávacím místě Výrobce: 

 

 Výrobní EAN(18)= 859182400800633519 

  Adresa výrobny  

  Ulice: Dobřanská 

  Číslo popisné/orientační: č.p.3 

  PSČ: 306 35 

  Město: Plzeň 

 

2. Výrobce se zavazuje dodávat PRE elektřinu v množství, čase a za podmínek uvedených v této 

Smlouvě a dále v kvalitě podle příslušných právních předpisů. 
 
3. Dodávka elektřiny do ES ČR v čase a za podmínek dohodnutých v této Smlouvě bude 

realizována na předávacím místě dle odstavce č. 1. Předávací místo je ve smyslu příslušného 

právního předpisu místem předání a převzetí elektřiny mezi Výrobcem a PRE, ve kterém 

dochází k přechodu veškerých vlastnických práv k dodané elektřině prostých jakýchkoli 

nároků třetích osob. 

 
 

4. PRE se zavazuje odebrat elektřinu v množství a za podmínek dohodnutých v této Smlouvě a 

za dodávky elektřiny vyhodnocené dle této Smlouvy řádně platit Výrobci dohodnutou cenu, 

specifikovanou v článku 3 této Smlouvy. PRE dle příslušného prováděcího předpisu přebírá 

závazek Výrobce dodat elektřinu do elektrizační soustavy spolu s odpovědností za odchylku. 

 

5. Dodávkou elektřiny se rozumí případ, kdy elektřina přechází ze zařízení Výrobce do ES ČR. 

Odběrem elektřiny se rozumí případ, kdy elektřina přechází z ES ČR do zařízení Výrobce. Na 

předacích místech jsou dodávka a odběr měřeny a vyhodnocovány samostatně. Odběr 

elektřiny není předmětem této smlouvy. Předmětem této Smlouvy není zajištění distribuce 

elektřiny PRE pro Výrobce. 
 
6. Výrobce není oprávněn dodávat třetí osobě elektřinu dodávanou do ES ČR. 
 

7. Výrobce vyrábí elektřinu ve výrobním zařízení uvedeném do provozu: 

 
Datum uvedení do provozu:       

 Instalovaný výkon: 2108 kW 

 Typ výrobního zařízení: KVET 

Typ měření (A/B/C):  A 

 

8. Terminologie a odborné názvy používané v této Smlouvě vycházejí zejména z pojmů 

definovaných a používaných v energetickém zákoně a v souvisejících právních předpisech. 
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Článek 2 

 
Smluvní hodnoty a čas plnění 

 
1. Dodávka elektřiny za dohodnutých podmínek bude uskutečňována po dobu účinnosti této 

Smlouvy ve smluvním období od 1.1.2019 do 31.12.2019. Podmínkou pro účinnost této 

Smlouvy je platná registrace odběrného a předacího místa výrobny v systému operátora trhu 

v souladu s platnou legislativou. 

2. Výrobce se zavazuje předat PRE nejpozději dva měsíce před koncem kalendářního roku 

odhad celkového množství elektřiny, které Výrobce dodá PRE v následujícím kalendářním 

roce s rozpisem na jednotlivé měsíce a s očekávaným hodinovým průběhem dodávky do sítě. 

Vzor předpokládaného množství dodávky pro příslušný rok po měsících je uveden v Příloze č. 

1 této smlouvy. 

  

Článek 3 
 

Cena za dodanou elektřinu 

1. Dodávka elektřiny bude účtována Výrobcem měsíčně cenou 1.355,- Kč za každou MWh 

dodanou do ES ČR v předávacím místě specifikovaném v článku 1 této Smlouvy. 

2. Cena je stanovena bez daně z přidané hodnoty.  

3. Pro fakturaci dodávky elektřiny je fakturačním obdobím kalendářní měsíc. Datum 

uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. 

Článek 4 
 

Měření a odečty 
 

1. Výrobce vyrábí elektřinu v zařízení o jmenovitém elektrickém výkonu 2108 kW. 

 

2. Dodávka elektřiny se měří v platném čase měřicími přístroji územně příslušného 

provozovatele distribuční soustavy, instalovanými na předávacím místě výrobny 

specifikovaném v článku 1 Této smlouvy.  

3. Podkladem pro vyhodnocení dodávky elektřiny do ES ČR jsou hodnoty naměřené 

v předávacím místě výrobny elektřiny a distribuční nebo přenosové soustavy a evidované 

operátorem trhu v souladu s příslušným právním předpisem.  

4.  PRE neodpovídá Výrobci za škodu, která by Výrobci vznikla v důsledku evidování 

nesprávných nebo neúplných údajů v systému operátora trhu o naměřených hodnotách výroby 

a dodávky elektřiny v předávacím místě výrobny nebo evidováním údajů naměřených 

měřícím zařízením, na kterém byla zjištěna závada v měření.  
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Článek 5 

Fakturace a placení 

1. Platební závazky budou realizovány bezhotovostním platebním stykem formou příkazů 

k úhradě strany povinné k plnění ve prospěch strany oprávněné plnění přijmout na číslo účtu 

uvedené v záhlaví této Smlouvy. V případě změny bankovního spojení je rozhodující číslo 

účtu uvedené na faktuře s tím, že strana, která údaje mění, je povinna takovou změnu druhé 

straně bezodkladně písemně oznámit. PRE provede úhradu pouze na účet, který bude k datu 

úhrady zveřejněný dle §96 odst. 2 zákona o DPH. 

2. Dodaná elektřina se vyhodnocuje měsíčně v MWh se zaokrouhlením na tři desetinná místa. 

3. PRE předá Výrobci k vyhodnocení do 6. pracovního dne měsíce následujícího po kalendářním 

měsíci, ve kterém byla dodávka realizována, naměřené hodnoty dodávek elektřiny, které 

vyplývají z měření provedeného příslušným provozovatelem distribuční soustavy v souladu 

s energetickým zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Tyto naměřené hodnoty zasílá 

PRE Výrobci elektronickou poštou.  

4. Výrobce vystaví a odešle PRE e-mailem (dle komunikační Přílohy č. 2) fakturu - daňový 

doklad (dále jen „fakturu“) s vyúčtováním dodávky elektřiny za cenu dle článku 3 této 

Smlouvy za příslušný kalendářní měsíc, a to nejpozději do 8. pracovního dne následujícího 

měsíce.  

5. Splatnost faktury je do 22. kalendářního dne po skončení příslušného fakturačního období, tj. 

po skončení příslušného měsíce.  

6. Pro platby dle této Smlouvy není stanovena zálohová platba. 

7. Veškeré faktury budou vystaveny v souladu s příslušnými právními předpisy. Zdanitelné 

plnění je v režimu přenesené daňové povinnost dle §92a Zákona o DPH. Na faktuře bude 

uveden text: „Daň odvede zákazník“. 

8. Fakturovaná elektřina splňuje definici elektřiny pocházející z procesu kogenerace a toto 

sdělení bude současně uvedeno na faktuře. 

9. Pro účely PRE bude na fakturách uvedeno označení (doplní PRE) F 440018/0034 .   

 

Článek 6 

Řešení sporů a další ujednání 

 1. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat tak, aby případné spory vyplývající z této 

Smlouvy byly urovnány smírnou cestou. Zavazují se postupovat tak, aby situace byla 

objektivně vyřešena a k dosažení tohoto cíle si poskytovat potřebnou součinnost 

2. Spory, které se nepodaří vyřešit vzájemným jednáním smluvních stran a spadají do působnosti 

Energetického regulačního úřadu (dále „ERÚ“) dle energetického zákona, budou předloženy 

k rozhodnutí ERÚ. Ostatní spory budou předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu. 

3. Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich neposkytne bez písemného souhlasu druhé strany 

informace o obsahu této Smlouvy, a to ani v dílčím rozsahu, třetí straně, vyjma případů, kdy 

jsou informace poskytnuty při plnění povinnosti vyplývající ze zákona nebo uložené 

rozhodnutím nebo výzvou soudu či státního orgánu nebo při uplatnění jakýchkoli nároků či 

práv vyplývajících z této Smlouvy. Tato povinnost trvá i po ukončení této Smlouvy. 
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4. Výrobce je povinen zajistit na vyžádání PRE záruku původu elektřiny z kogenerační jednotky 

a tuto záruku poskytnout PRE. Výrobce se zavazuje nepostoupit záruky původu elektřiny 

z kogenerační jednotky třetí osobě. Pokud by tak učinil, je povinen PRE uhradit veškeré 

vzniklé škody a náklady s tím spojené. 

 
Článek 7 

Závěrečná ustanovení 

1. Obě smluvní strany jsou povinny řádně plnit povinnosti vůči operátorovi trhu, zejména 

povinnosti dle příslušných ustanovení Energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů a 

platných prováděcích předpisů. 

2. Ve věcech neupravených touto Smlouvou budou smluvní strany postupovat podle 

Energetického zákona, podle příslušných prováděcích předpisů a dále podle příslušných 

ustanovení Občanského zákoníku. 

3. V případě vydání obecně závazného právního předpisu, kterým se zásadním způsobem změní 

podmínky obchodování na trhu s elektřinou v České republice, vstoupí smluvní strany 

v jednání o změně této Smlouvy tak, aby její obsah co nejvíce odpovídal tomu, co bylo ke dni 

jejího podpisu sjednáno a zároveň byl v souladu s platnými předpisy. Smluvní strany vstoupí v 

jednání o změně znění této Smlouvy i v případě, kdy dojde k zásadní technické změně zařízení 

Výrobce, která bude mít za následek změnu charakteru výroby elektřiny. 

4. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy jsou možné pouze písemnou formou, tzn. oboustranně 

potvrzeným vzestupně číslovaným dodatkem k této Smlouvě, podepsaným zástupci Výrobce a 

PRE k tomu oprávněnými. Každá smluvní strana je povinna oznámit bez zbytečného odkladu 

případné změny údajů obsažených ve Smlouvě. 

5. Vztahuje-li se na druhou smluvní stranu ochrana osobních údajů dle zvláštních právních 

předpisů, pak pro účely plnění této smlouvy je společnost Pražská energetika, a.s.,  správcem 

osobních údajů druhé smluvní strany a osobní údaje takto získané zpracovává za účelem 

uzavření a plnění této smlouvy a pro účely oprávněných zájmů správce. 

6. Veškeré podrobnosti o zpracování osobních údajů, včetně specifik zpracování osobních údajů 

členů statutárních orgánů, zaměstnanců příp. dalších osob zastupujících druhou smluvní stranu 

a práv, které subjekty údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, jsou 

uvedeny v dokumentech: „Zásady ochrany osobních údajů“ a „Zpracování osobních údajů 

kontaktních osob obchodního partnera“, se kterými byla druhá smluvní strana před podpisem 

této smlouvy seznámena a které jsou dostupné na webových stránkách správce. 

7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:  

a) Příloha č. 1 –  Vzor předpokládaného měsíčního množství elektřiny vyrobené a dodané do 

ES ČR v kalendářním roce. 

b) Příloha č. 2 –  Komunikační příloha 

 



 

Pražská energetika, a.s.  6 z 8 

8. Tuto Smlouvu lze ukončit: 

a) Dohodou smluvních stran. 

b) Odstoupením od Smlouvy z důvodu prokazatelného hrubého či opakovaného porušení 

této Smlouvy. Odstoupit lze pouze písemně doporučeným dopisem. V případě odstoupení 

končí Smlouva posledním dnem kalendářního měsíce následujícím po kalendářním 

měsíci, ve kterém bylo doručeno odstoupení. 

9. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu a každá ze smluvních 

stran obdrží po jednom vyhotovení. 

10.Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem 

jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této Smlouvy 

nepovažují za obchodní tajemství. Výrobce je povinen zajistit do 10 dní od podpisu Smlouvy 

její uveřejnění v registru smluv a informovat o uveřejnění PRE e-mailem. Je uzavírána na 

dobu určitou od 1.1.2019 do 31.12.2019.  

11.Práva a povinnosti z této Smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních 

stran. 

12.Smluvní strany shodně prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich svobodné vůle a 

všechny v ní uvedené údaje jsou správné a pravdivé. 

 

 Datum:  14.12. 2018 Datum: 5.11.2018 

 Za Výrobce: Za PRE:  

 

Vrchní rada plk. Mgr. Petr Vlk xxxxxxxxxxxxxxxxx  

ředitel Věznice Plzeň  vedoucí sekce Obchodování 
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PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ O DODÁVCE ELEKTŘINY: 

 
 

Předpokládané měsíční množství elektřiny vyrobené z výrobny a dodané do ES ČR 

v kalendářním roce (dodávka je vyhodnocována na 3 desetinná místa): rok 2019 

 
Výrobce – název/jméno: VĚZNICE PLZEŇ 

 Adresa výrobny:  306 35 Plzeň, Dobřanská č.p.3 

 Výrobní EAN (18): Předací místo 11448,  EAN: 859182400800633519 

 Číslo licence na výrobu elektřiny: 110101957 

 
 Měsíc MWh  

 Leden -  

 Únor -  

 Březen -  

 Duben -  

 Květen -  

 Červen -  

 Červenec -  

 Srpen -  

 Září -  

 Říjen -  

 Listopad -  

 Prosinec -  

 celkem  2 500 MWh/rok  

    

    

 

 



 

Pražská energetika, a.s.  8 z 8 

PŘÍLOHA Č. 2 KE SMLOUVĚ O DODÁVCE ELEKTŘINY: 

 

 

Komunikační příloha: 

Kontaktní osoby na straně PRE: 

pro záležitosti obchodní a smluvní 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, fax: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, fax: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

pro záležitosti fakturace 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx fax: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.: xxxxxxxxxxx, fax: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.: xxxxxxxxxxxxx, fax: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Kontaktní osoby na straně Výrobce: 

pro záležitosti obchodní a smluvní 

Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxx 

 *Telefon: xxxxxxxxxxxxx 

 *Mobil:       

 E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

pro záležitosti administrativní – vyhodnocení a fakturace 

Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 *Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 *Mobil:       

 E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
*Nepovinný údaj 

Poskytnutím kontaktních údajů uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen “zákon č. 101/00 Sb.“), společnostem Skupiny PRE (dále jen "správce"), se zpracováním telefonního čísla za účelem efektivnější smluvní komunikace, a to pod dobu trvání 

tohoto smluvního vztahu a po ukončení jeho platnosti po dobu 5 let. Beru na vědomí, že tento souhlas je dobrovolný a že jej mohu kdykoliv bezplatně na adrese správce odvolat, že mám právo 

přístupu k osobním údajům, právo na jejich opravu, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci atd. 
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