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uzavírĄí podle zákona č. 458l20oo Sb., energetický zákon, v platném znění (dále jen "Zákon"), tuto smlouvu:

Pjeopě.tgĺ.n plněnĺ z- této smlouvy je za podmínek v ní dohodnutých:
a) dodávka a odběr sjednaného mnoŽství elektřiny mezi dodaVatelem a zákazníkemv odběrném místě zákazníka dle této

smlouvy,
b) zajištění související sluŽby v elektroenergetice dodavatelem pro zákazní}<a,c) přev.zeti povĺnnosti zákazníka odebrat eĺektřinu z elekrizačńí soustavy dodavatelem spolu s odpovědností za odchylku

váahující se k odběrnému místu dle této smlouvy'
d) úhrada smluvní ceny sĺlové elektřiny dle této sńbuvy a úhrada regulované ceny související služby v elektroenergetice

zákazníkem d odavate l i.

ľrrlgoťłv elektřiny-dle-této smlouvy platí obchodnípodm^ínky dodíyky komodiý ě.'l'lĺ2o18 vydané dodavatelem (dále jen
'oPD"). Tyto oPD tvoří přílohu této smlouvy a jsou její nedílnoú součásti.

Dodavatel .se zavazuie dodávat elektřinu dle této 91lotw g zajĺšťovat distribuci a související sluŽby dle této smlouvyprozákazníka od 25.o2'2oĺĘ' p!o!1ve však po splnění p-oomĺnóx stanovených touto smbűvou a pÝíslušn1ĺńi pravnĺńi
předpisy pro zahájení dodávek elektřiny.

a) Tato-smlouva. nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a ie uzavřena na dobu
neurčitou. Smlouvu lze- jednostranně'vypovědět kteróułoliv'smiuvní stranou. Výpovědní doba je 3 měsíce a zae ĺná prvnĺm
dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení vtýpovědi druhé smluvní štrano.b) Další způsoby a podmínky ukončení této śmlouvy jsou śtänoveny v oPD.
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Číslo smlouvy SoSSEľ/537057

obchodník s elektřinou (na straně iedné):
Pražská energetika, a. s.

sídlo: Na Hroudě 149a4,100 05 Praha'l0
lČ: 60't939'13

DlČ:CZ60ĺ93913
zastoupený: lng. Zdeněk Smetana, Vedoucí sekce
zapsaný v oR Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka2405
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 99uo4-o7 492380020800

číslo registrovaného účastníka trhu: 1 16
Zákaznická linka PRE: 800 550 055

e-mail: pre@pre.cz
dále jen ,,dodavatel"

Zá)ęznik (na straně dru hé):
Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

sídlo: Rásnovka 77 0ĺ8, Staré Město,
110 00 Praha 'l

lČ; 03447286
ÐlČ: CZo3447286

zastoupený:
zapsaný v v oR vedeném Městsk'ým soudem v

Praze oddílB' vloŽka 20059
bankovní spojení: PPF banka, a.s.

číslo účtu: 000000-20231 00003/6000
telefon:1) 737200380

e-mail:1)
dále jen ,,zákazníK'

ä.S.'hl.m. 7]70t8,
Staré Město, 110 00 Praha 1

pro

Platební způsob vyÚětování: Pŕíkaz k úhradě
Platební způsob záloh /frekvence záloh: Pííkaz k úhradě / Tříměsíční interval
Způsob stanovení Dle spotřeby

ĺ) DobÍovolně poskytnuté kontaktní údaie usnadní a
maÍketingu dle podmĺngk zasíláníobchodních sděloní.
zpracování osobních Údajů nézahájílihned ukončÍ.

zeÍektivní vzájemnou komunikaci a společnost PíaŽská
zákazníkme právo proti tomuto vyuŽitívznést .iakoukoliv

eneĘelika, a. s',
Íomou námitku a v

má oprávněný
tomto případě

záiem k Využití lěchto údajů k přímému
společnost PÍaŽská energslika, a. s., toto śio
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odběrné místo: Libušská, parcela:990/8, Písnice,142oo Praha-Libuš, v'ýměník

Císlo odběrného místa 81 10905467

8591824003't 't379135EAN (číselnáidentiÍikace odběrného místa)

zákazníka:

zákaznického účtu

Hladina napětí:

měřicího zařízení:

Regulačnístupeň

3000537005

30376000
Jmenovitá hodnota hlavního jističepřed elektroměrem [A]: 3x32,0

Nízkénapětí

měření)c
7
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a) Cena silové elektŤl1v je smluvnía je sjednána ve formě cenového tarĺfu (''Produktu silové elektřiny'')
PRE PRoUD KLASlK..speciÍikovaného v účinnémCeníku PraŽské energetiky, a. s. pRe PRoUD KLAslK (dáe jóń
"Ceník"). Ceník je nedílnou součástítétosmlouvy. Dodavate|je oprávněn těnto Ceník měnit způsobem sjednaným v oi'o
(čl. lll.). Zákazník podpisem této smlouvy rĺ'ýslovně akceptuje čl. ill. oPD. !

b) Cena související s|uŽby v elektro.energetice je
^stanovena

ve nýši podle účinnéhocenového rozhodnutí Energetického
regulačníhoúřadu' Přiznaná distribučnísazba: C02d.

V případě, že zákazník'ukončísmlouvu.v rozporu s. právními předpisy nebo smlouvou nebo dodavatel odstoupí od smlouvy
z důvodůna straně zákazníka, zavazuje se uhradĺt dodavateli smlúvnípokutu. Výše smluvní pokuty je uveäena v ceníku
smluvních pokut č.E_04/2o15, ktený je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

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

b) Tato smlouva má následující přílohy:
1) obchodní podmínky dodávky komodity č.11/2018
2) Ceník PraŽské energetiky, a. s. PRE PROUD KLAslK
3) Ceník smluvních pokut č.E-04ĺ2015

V Praze dne
2 5 -02- 2019
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