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 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny 
č. 01/2019 

 

uzavřená mezi 
 
Obchodníkem s elektřinou a provozovatelem distribuční soustavy (na straně jedné): 
OZP servis s.r.o. 
se sídlem: Fügnerovo nám. 1807/2, Praha 2 – Nové Město, PSČ 120 00 
IČO: 26688697, DIČ: CZ26688697 
zastoupená: XXX, XXX 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka č. 87456 
číslo registrovaného účastníka trhu: XXX 
 
dále jen „dodavatel“ 
 
a 
 
Zákazníkem (na straně druhé):  
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 
se sídlem: Roškotova 1225/1,140 00 Praha 4 
IČO: 47114321 
DIČ: CZ47114321 
zastoupená: Ing. Radovanem Kouřilem, generálním ředitelem 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A vložka č. 7232 
 
dále jen „zákazník“ 
 
podle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění (dále jen „Zákon“), takto: 

  
1. Předmět smlouvy 

a) Dodavatel se za podmínek dohodnutých v této smlouvě zavazuje dodávat sjednané množství 
silové elektřiny do odběrného místa zákazníka uvedeného v této smlouvě. 

b) Dodavatel se za podmínek dohodnutých v této smlouvě zavazuje zajišťovat související službu v 
elektroenergetice pro zákazníka.  
c) Dodavatel se za podmínek dohodnutých v této smlouvě zavazuje nést odpovědnost za odchylku 
vztahující se k odběrnému místu podle této smlouvy. 
d) Zákazník se za podmínek dohodnutých v této smlouvě zavazuje odebírat silovou elektřinu od 
dodavatele. 
e) Zákazník se za podmínek dohodnutých v této smlouvě zavazuje hradit dodavateli smluvní cenu 
za dodávku silové elektřiny a regulovanou cenu související služby v elektroenergetice podle této 
smlouvy. 

 
2. Podmínky dodávky elektřiny 
Pro dodávky elektřiny podle této smlouvy platí Obchodní podmínky dodávky elektřiny vydané 
dodavatelem (dále jen „OPD“). Tyto OPD tvoří přílohu této smlouvy a jsou její nedílnou součástí. 
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3. Specifikace odběrného místa 
Odběrné místo (plocha) : Roškotova 1225/1,140 00 Praha 4 
Číslo odběrného místa : XXX    
EAN (číselná identifikace odběrného místa) : XXX       
Rezervovaný příkon [A] : 3x32 
Velikost hlavního jističe před elektroměrem [A] : 3x32     
Hladina napětí : Nízké napětí     
Typ měřicího zařízení : C 
Regulační stupeň : 7       

4. Časová specifikace sdružených služeb dodávky  
Dodavatel se zavazuje dodávat elektřinu a zajišťovat související služby v elektroenergetice podle 
této smlouvy pro zákazníka od 1. 4. 2019. 

5. Cena 

a) Cena za dodávku silové elektřiny je mezi smluvními stranami smluvně sjednána, a to 
následujícím způsobem: 

i. měsíční platba za odběrné místo je sjednána na částku ve výši 99,- Kč bez DPH  
ii. výše ostatních cen za dodávku silové elektřiny je sjednána v souladu s ceníkem 

společnosti Pražská energetika, a.s., IČO: 601 93 913. Aktuální ceník elektřiny je 
přílohou této smlouvy. V případě změny ceníku společnosti Pražská energetika, a.s. je 
dodavatel oprávněn cenu za dodávku elektřiny jednostranně změnit způsobem a za 
podmínek uvedených v OPD. 

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

6. Platební podmínky 
a) adresa pro zasílání faktur: Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4 
b) platební způsob: převodem 
c) zúčtovací období: měsíčně 
d) způsob stanovení výše zálohy: bez záloh 

7. Kontaktní osoby 
Dodavatel: XXX 
                   Telefon: XXX,  E-mail: XXX 
                    XXX 
                   Telefon: XXX, E-mail: XXX 
 
Zákazník: XXX, XXX 
 
Telefon: XXX                               E-mail: XXX 

8.   Trvání smlouvy 

a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
1. 4. 2019. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou v délce trvání 3 měsíců. 



 

 

IČO: 26688697 
DIČ: CZ26688697 
IDS: cfqrzib   
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 87456   

Fügnerovo nám. 2/1807 
                                               120 00 Praha 2  

 

Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla 
výpověď doručena druhé smluvní straně. 
b) Další způsoby a podmínky ukončení této smlouvy jsou stanoveny v OPD. 

9.   Závěrečná ujednání 
a) Zákazník prohlašuje, že převzal od dodavatele OPD a ceník.  
b) Smluvní strany se vzájemně zavazují informovat se včas a přesně o všech změnách údajů 
uvedených v této smlouvě a poskytovat si veškeré informace, které by měly nebo mohly mít vliv na 
plnění této smlouvy. 
c)  Záležitosti neupravené touto smlouvou se řídí OPD. Záležitosti neupravené touto smlouvou ani 
OPD se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy pro oblast elektroenergetiky, zejména 
Zákonem a jeho prováděcími obecně závaznými právními přepisy, a příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 
d) Terminologie a odborné názvy používané ve smlouvě, OPD, jakož i v dalších přílohách smlouvy, 
vycházejí zejména z pojmů definovaných v Zákoně a v souvisejících prováděcích předpisech. 
e) Pokud by se jakékoli ujednání této smlouvy stalo neplatným nebo neúčinným pro rozpory s 
obecně závaznými právními předpisy nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ujednání této 
smlouvy. 
f) Pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak, nelze tuto smlouvu měnit či doplňovat jinak než 
písemně, přičemž příslušný dokument musí řádně podepsat obě strany.  
g) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 
po 1 vyhotovení. 
h) Tato smlouva má následující přílohy: 
 
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky dodávky elektřiny  
Příloha č. 2 – Aktuální ceník 
 
 
V Praze dne V Praze, dne  
 
Dodavatel: Zákazník: 
  
 
 
 
 
…………………………………………..    ……………………………………

      


