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Číslo smlouvy SoSSE/7537742

Obchodník s elektřinou (na straně jedné):
Pražská energetika, a. s.

sídlo: Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10
IC: 60193913 

DIČ: CZ60193913
zastoupený: Ing. Zdeněk Smetana, Vedoucí sekce

Prodej
zapsaný v OR Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 2405
a.s.bankovní spoj 

číslo účtu:
číslo registrovaného účastníka trhu: 

Zákaznická linka PRE: 800 550 055 
e-mail: pre@pre.cz 
dále jen „dodavatel"

Zákazník (na straně druhé):
Centrum sociálních služeb Praha

sídlo: Žilinská 2769/2, Záběhlice, 141 00 Praha 4
IČ: 70878277 

DIČ: CZ70878277
zastoupený: Antonín Petřík, na zákiadě plné moci

bankovní spojení: 
číslo účtu:

e-mail:1
dále jen „zákazník"

uzavírají podle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, tuto smlouvu:

1. Předmět plnění

Předmětem plnění z této smlouvy je za podmínek v ní dohodnutých:
a) dodávka a odběr sjednaného množství elektřiny mezi dodavatelem a zákazníkem v odběrném místě zákazníka dle této 

smlouvy,
b) zajištění související služby v elektroenergetice dodavatelem pro zákazníka,
c) převzetí povinnosti zákazníka odebrat elektřinu z elektrizační soustavy dodavatelem spolu s odpovědností za odchylku 

vztahující se k odběrnému místu dle této smlouvy,
d) úhrada smluvní ceny silové elektřiny dle této smlouvy a úhrada regulované ceny související služby v elektroenergetice 

zákazníkem dodavateli.

2. Podmínky dodávky elektřiny

Pro dodávky elektřiny dle této smlouvy platí Obchodní podmínky dodávky komodity č. 11/2018 vydané dodavatelem (dále jen 
"OPD"). Tyto OPD tvoří Přílohu této smlouvy a jsou její nedílnou součástí.
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Dodavatel se zavazuje dodávat elektřinu dle této smlouvy a zajišťovat distribuci a související služby dle této smlouvy 
pro zákazníka od 19.02.2019, nejdříve však po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a příslušnými právními 
předpisy pro zahájení dodávek elektřiny.

4. Trvání závazku

a)

b)

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je uzavřena na dobu určitou 
do 31.12.2019. V případě, že žádná ze smluvních stran písemně neoznámí druhé smluvní straně nejpozději 30 dnů před 
uplynutím sjednané doby, že na ukončení smlouvy trvá, prodlužuje se smlouva vždy o 12 měsíců.
Další způsoby a podmínky ukončení této smlouvy jsou stanoveny v OPD.

5. Platební podmínky

Adresa pro zasílání vyúčtování: Centrum sociálních služeb 
141 00 PRAHA 41

Praha, Žilinská 2769/2, Záběhlice,

Platební způsob vyúčtování: Příkaz k úhradě
Platební způsob záloh / frekvence záloh: Příkaz k úhradě / Tříměsíční interval
Způsob stanovení výše zálohy: Dle předpokládané spotřeby

1) Dobrovolně poskytnuté kontaktní údaje usnadní a zefektivní vzájemnou komunikaci a společnost Pražská energetika, a. s., má oprávněný zájem k využití těchto údajů k přímému 
marketingu dle podmínek zasílání obchodních sdělení. Zákazník má právo proti tomuto využití vznést jakoukoliv formou námitku a v tomto případě spoiečnost Pražská energetika, a. s., toto 
zpracování osobních údajů nezahájí/ihned ukončí.
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6. Specifikace odběrného místa

Odběrné místo: Dejvická 255/18, Dejvice, 160 00 Praha 6, byt, 8, 4.patro

Číslo odběrného místa:
EAN (číselná identifikace odběrného místa):
Číslo zákazníka:
Číslo zákaznického účtu:
Jmenovitá hodnota hlavního jističe před elektroměrem [A]:
Hladina napětí:
Typ měřicího zařízení:
Regulační stupeň:

3x25,0 
Nízké napětí 

C (neprůběhové měření)
7

7. Cena

a) Cena silové elektřiny je sjednána takto 
Cena od 19.02.2019 do 31.12.2019
Cena za spotřebovanou elektřinu ve VT: 1.397,14 Kč/MWh 
Stálý měsíční plat za odběrné místo: 0,00 Kč/měsíc
Uvedené ceny neobsahují daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") a daň z elektřiny. K uvedeným cenám budou 
připočítávány DPH a daň z elektřiny podle zvláštního právního předpisu.

b) Cena související služby v elektroenergetice je stanovena ve výši podle účinného cenového rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu. Přiznaná distribuční sazba: C02d.

8. Další ujednání

V případě prodloužení doby trvání smlouvy dle čl. 4 se stanoví nová cena silové elektřiny ve výši ceny silové elektřiny 
uvedené dodavatelem pro přiznanou distribuční sazbu ve standardním účinném ceníku elektřiny (produktová řada PRÉ 
PROUD KLASIK). Dodavatel zveřejňuje tento ceník na svých internetových stránkách. Zákazník je oprávněn odstoupit 
od smlouvy v případě zvýšení ceny silové elektřiny.
Ukončí-li zákazník smlouvu v rozporu s právními předpisy nebo smlouvou nebo dodavatel odstoupí od smlouvy z důvodu 
na straně zákazníka, je zákazník povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou 1 MWh 
předpokládaného nerealizovaného odběru elektřiny, nejméně však ve výši určenou ceníkem smluvních pokut, který 
je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Při stanovení předpokládaného odběru se vychází z údajů z měření dodávky 
realizované do odběrného místa v předcházejícím období. Předpokládaný odběr je pak stanoven jako součin průměrného 
odběru za kalendářní měsíc a sjednané doby trvání smlouvy. Ujednání smluvní pokuty nevylučuje právo na náhradu škody 
ve výši, v jaké škoda převyšuje smluvní pokutu.
Zákazník se zavazuje zaplatit dodavateli za odebranou elektřinu v odběrném místě dle čl.6 této smlouvy od stavu 
elektroměru VT 10.887 kWh. Tato smlouva se řídí podmínkami uzavřenými ve Smlouvě o sdružených službách č. 
00064581/nn uzavřené dne 13.12.2017 na základě veřejné zakázky: „Dodávky elektřiny pro orgány a organizace hlavního 
města Prahy na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020“ (část 1. veřejné zakázky - sdružené služby dodávky elektrické 
energie pro odběry připojené z hladiny nízkého napětí (NN)).

9. Závěrečná ujednáni

a) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž dodavatel obdrží po 1 vyhotovení a zákazník 
po 1 vyhotovení.

b) Tato smlouva má následující přílohy:
1) Obchodní podmínky dodávky komodity č. 11/2018
2) Ceník smluvních pokut č. E_04/2015

V Praze dne 1 9 -02- 2019

Dodav
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