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Číslo smlouvy SoSSE/7549977

SOSSE/06/2018V
/fJO /52-Jo9/coooť9^oS9

NHMPP036HQGRr Zákazník (na straně druhé): 
HLAVNI MĚSTO PRAHA

sídlo: Mariánské nám. 2/2, Staré Město, 
110 00 Praha 1 
IČ: 00064581 

DIČ: CZ00064581

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

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

__________ DIČ: CZ60193913___________

dále jen „dodavatel"

£uzavírají podle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění (dále jen "Zákon"), 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.

3. Časová specifikace sdružených služeb dodávky

Dodavatel se zavazuje dodávat elektřinu dle této smlouvy a zajišťovat distribuci a související služby dle této smlouvy
pro zákazníka od 20.03.2019, nejdříve však po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a příslušnými právními
předpisy pro zahájení dodávek elektřiny.

4. Trvání závazku

a) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je uzavřena na dobu určitou 
do 28.02.2021. V případě, že žádná ze smluvních stran písemně neoznámí druhé smluvní straně nejpozději 4 měsíce 
před uplynutím sjednané doby, že na ukončení smlouvy trvá, prodlužuje se smlouva vždy o 24 měsíců.

b) Další způsoby a podmínky ukončení této smlouvy jsou stanoveny v OPD.

5. Platební podmínky
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Adresa pro zasílání vyúčtování: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1

Příkaz k úhraděPlatební způsob vyúčtování:
Platební způsob záloh / frekvence záloh: 
Způsob stanovení výše zálohy:

Příkaz k úhradě / Tříměsíční interval
Dle předpokládané spotřeby

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

Odběrné místo: Kladenská, parcela: 1330/3, Vokovice, 160 00 Praha 6, ostatní, MKS

8110991139
859182400311728513

3510230221

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:_________ _______

30377648 
1x10,0 

Nízké napětí 
C (neprůběhové měření);

7

7. Cena
a) Cena silové elektřiny je smluvní a je sjednána ve formě cenového tarifu ("Produktu silové elektřiny") 

PRE PROUD KLASIK specifikovaného v účinném Ceníku Pražské energetiky, a. s. PRE PROUD KLASIK (dále jen 
"Ceník"). Ceník je nedílnou součástí této smlouvy. Dodavatel je oprávněn tento Ceník měnit způsobem sjednaným v OPD 
(čl. III.). Zákazník podpisem této smlouvy výslovně akceptuje čl. III. OPD.

b) Cena související služby v elektroenergetice je stanovena ve výši podle účinného cenového rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu. Přiznaná distribuční sazba: C01d.

8. Další ujednání
V případě, že zákazník ukončí smlouvu v rozporu s právními předpisy nebo smlouvou nebo dodavatel odstoupí od smlouvy 
z důvodů na straně zákazníka, zavazuje se uhradit dodavateli smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty je uvedena v ceníku 
smluvních pokut č. E_04/2015, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

9. Souhlas zákazníka
Rádi bychom s Vámi byli v kontaktu nejen po dobu trvání této smlouvy, ale také max. 5 let po případném ukončení naší 
poslední společné smlouvy. Nemáme v úmyslu zahlcovat Vás nadměrným množstvím zbytečných informací. Svým 
souhlasem si však zajistíte možnost získávat elektronickými prostředky od společností Skupiny PRE informace 
o zvýhodněných produktech, které Vám na základě profilování Vašich dat můžeme nabídnout. Více informací o zpracování 
osobních údajů (včetně seznamu členů Skupiny PRE) naleznete na www.pre.cz/ochranaudaju.
Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Souhlasím s tímto zpracováním osobních údajů.

D;

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

do 1 vyhotovení.__________________________________________

20 *03- 2019 V Praze dne ..IV Praze dne

Zákazník:Dodavati

http://www.pre.cz/ochranaudaju
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Trvání smlouvy:
[£j doba neurčitá

PÍR Podklady pro uzavření smlouvy 
na hladině NN

v

|X] Volbu vždy vyznačte křížkem j doba určitá do

[Y] oprava el.
(výměna vadného hl. jističe, výměna stoupacího vedení, revize neměřené části)

| F | změna sazby
[~G~] změna odběratele
|~h] změna dodavatele, požadovaný termín změny od

Specifikace požadavků zařízení

~ft] připojení nového odběrného místa 
b] změna jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe 
T| připojení nových spotřebičů 
T| rekonstrukce odběrného zařízení (změna inst. příkonu, přemístění měř. zařízení ap.) [T] jiné

Údaje o žadateli / /v/v /
jméno a příjmení / obchodní firma................

datum narození...................... ....................

Adresa trvalého bydliště / sídlo společnosti

ulice ..........................................................

obec... 
mobil".

kontaktní osoba, osoba jednající nebo zastupující žadatele 
Adresa pro zasílání faktur a korespondence CO shodná s trvalým bydlištěm/sídlem 
ulice.........

:.................
IC DIŮ

/
/ J ■

.... C.P.......... ......... č. o.

.... psc ...1.7.obvod

tel. /fax". e-mail".• *H«-*t*H***»Mn

n shodná s odběrným místem I~1 jiná (vyplňte následujici položky)

..........£ P-............

pscobec obvod

L neElektronická lakturace |0 Požaduji aktivaci internetové služby Moje PREe-mail pro zasíláni el. faktury] ano

Platební způsob I | měsíčně [O dvouměsíčně JO čtvrtletně CD pololetně [O,o6n^Frekvence záloh
O na účet dodavatele (příkaz k úhradě)

[O přímé inkaso 
[O SIPO (pouze pro zálohy)

Způsob stanovení zálohy - zálohy se stanovují dle skulečně dosažených hodnol dodávek elektřiny 
CH konstantní výše zálohy po celé fakturační období CH přepočet dle sezónnosti

předčíslí - číslo účtu........

spojové číslo SIPO...........

....../kód banky výše limitu Kč-•..m.m

výše zálohy do první lakturace Kč

Údaje o odběrném místě /ean 8 5 9 1 8 2 4 0 0 číslo odběrného místa 8 11

Typ odběrného místa: CD rodinný dům CD bytovýdúm CD mkr. objekt l~~l garáž CD stavba CD provozovna CD kanceláře CD jiný....:'.....1....

fUAdresa odběrného místa: ulice .......... £ P č. o. patro číslo bytu ,.71 ..xxX.i.....71.....i. katastru/1. parcely......„'...-.i.r.-.í. PSCobec............... *•.....................X..X..L

příkony instalovaných spotřebičů (v kW)
obvod 7

ostatní | | motoryelektrické vytápění ohřev vody celkový instalovaný příkon požadovaná distribuční sazba
akumulační přímotopné tepelné 

čerpadlo
klimatizace akumulační přímotopný 

(bojler) (průtokový)
ostatní 3x400/230 1/ 

(nad 5 kW) (jD/j
kW

stávající dodavatel do nový dodavatel od
u požadavku A-F, u požadavku A-C až po uzavřeni smlouvy o připojeni, u požadavku G-H žadatel doplní číslo elektroměru 
a stavy elektroměruVyjádření revizního technika - platnost 3 měsíce

/ r
přímý | | nepřímý soustava napětí hlavní jistič

vl typ
r K 1 fčíslo elektroměru

sériové
výrobní

, velikost x A, charakter

Stavy elektroměru rezervovaná kapacita (velikost instalovaného hlavního jističe před elektroměrem) |_ A 
druh ochrany před úrazem elektřinou

automalickým odpojením od zdroje

Ěo VT(T1) NT (T2)
"í

Stavy elektroměru /sov Intormatlvní a nomusi být zahrnuty ve vyúčtováni dodávky elektřiny

přívod k elektroměru blokováni umístění
un /•' ^ ■£'ano | | neCu-AI mm’ íaAíx

Podcpsaná osoba potvrzuje, že elektrické zařízeni odpovídá Technickým podmínkám připojeni, čdsl A - obchod- .
ní méfenl PREdiMribute, a s • Dále potvrzuje že odběrné zařízení je v souladu s technickými normami a právními C. plomb:.........
předpisy na úseku bezpečnrali práce Nemetené Části jsou dnánény zaplombováním pléd neoprávněnou manipulaci

•Newiahuie sek žádnému z důvodů bodu í počet plomb:...
4,

ZařlzBnl |c schopno bezpečného provozu

Poznámky, přílohy datum:

čislo si

Žadatel <

£ 717/)
dnev..

P\

1) Podklad určen pro: Pražská energetika, a. s., Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10 - zapsaná v obchodním re
2) Podklad určen pro: PREdistribuce, a. s.. Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5 - zapsaná v obchodním rejstn,
3) Dobrovolně poskytnuté kontaktní údaje usnadni a zefektivni vzájemnou komunikaci.

věděném tm soudem v


