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

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

Zákazník (na straně druhé): 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

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

DIČ: CZ00064581_________zastoupen;_____________________________
zapsaný v OR Městského soudu v Praze, oddíl B 

vložka 2405
zastoupený:

bankovní spojení: 
číslo účtu:bankovní s[^^

čfsloregisti-^ 

Zákaznická lin

t
e-mail:1

dále jei^aoaavatel

Iuzavírají 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.
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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 06.05.2019, 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 30.04.2021. 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

Adresa pro zasílání vyúčtování: MHMP, INI - OTZBS, Jungmannova 35/29, Nové Město, 110 00 Praha 1

Platební způsob vyúčtování:
Platební způsob záloh / frekvence záloh:
Způsob stanovení výše zálohy:

Příkaz k úhradě 
Příkaz k úhradě / Tříměsíční interval 

Dle předpokládané spotřeby

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

: Řešovská 517/5, Bohnice, 181 00 Praha 8, siréna, siréna COOdběrné místo:

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:

8110336887 
859182400306901471 

3510230221 
30379990 

3x25,0 
Nízké napětí 

C (neprůběhové měřeni)
7

Cena si,o»ě *** Je M a J. aiedněna kÍŠk"

i. oprávněn ,en,0 deník nrěni, zpěsobem sinaným v OPD

b) # >°«° ŮÍi""éh° Cín0Véh° En6,,!0,iCkéhO 
regulačního úřadu. Přiznaná distribuční sazba: C02d.

8 Další ujednání

Zákazn^s^zavazuje zaf^aljt^íiorravatóH za^odebrano^alektfinLrv^o^běmě^míště d,e ,é.o smlouvy qd poěd.aěnibo s.avu

elektroměru ve VT - 15.

9. Závěrečná ujednání
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu 
po 1 vyhotovení!................ ..... .........................................

, z nichž dodavatel obdrží po 1 vyhotovení a zákazník
a)

- 9 -05- 2019 V Praze dne
V Praze dne

Zákazník: ...
Dodavatel



6. Nový zákazník
Magistrát hlavního města Prahy 

Mariánské nám.
jméno a příjmení / název / firma 
trvalé bydliště / sídlo / ulice

číslo orientační-' číslo popisné..? Praha 1obvod 
. PSČobec Staré Měs,°itMtttiíMtnmHtitiHiH

CZ 0006458100064581... IČ DIČdatum narození 
zástupce".......

Kontakty telefon (mc 
e-mail ii

S e-m!Elektronická fakturace"1

|Xj (pro založeni přístupu do zákaznického portálu Moje PRE musí být uvedeno číslo mobilního telefoiZákaznický účet Moje PRE

odběrné místo Q trvalé bydliště /sídlo Q jiné {vyplňte následující pole Adresa pro zasíláni faktur a korespondence)Zasílací adresa

Adresa pro zasíláni faktur a korespondence
jMHMP, INI, Odděleni technického zabezpečení bezpeč. systémů, Praha 1, ul. Jungmannova 35/29

7. Předmět smlouvy KOMFORT PŘEVOD / AKTIV PŘEVOD
Předmětem smlouvy ie za podmínek v ni dohodnutých povinnost dodavatele dodat siednane množstv' alektr nv zákazníkovi do odběrného místa spodrikovanélio v teto žádosli, povinnost dodavatele zajistit související služ 
v olektioenergotlce. povinnost dodavatole převzít odpovědnost za odchylku vztahující se k odběrnému místu a povinnost zakaznika uhradit dodavateli smluvní cenu za dodávku elektřiny a regulovanou cenu související 
sltiJDy v elokltoenetgellce. Píp dodávky elektřiny tllo loto smlouvy pláli dále odchodili podmínky dodávky komodity i. 11/2018 (Pále „OPD*/.
OPD jsou nedílnou součásti smlouvy a jsou zvěčněné na internetových stránkách dodavatele www.pre.cz.

8. Ceny
ú.'i.ď:nr. ,’a 'iu'-iiiv".u el-íM" \ ie m.-. ve yy^i .Ar;:e-- pí, iikTignou giřii bui ■ s.;~: i v ú; ťvfn standardním ceníku dodavatele PRE PROUD KLASIK

0) Dodavatel je oprávněn ceník měnit způsobem sjednaným v CPD (čl. III ). Zákazník podpisem této smlouvy výslovně akceptuj čl. III. OPD.
c| Zákazník se dále zavazuje uhladit dodavateli cenu související služby v eleklioenatgetice ve vyšt dle účinného cenového rozhodnuti ERU ik dispozici na stránkách www.cm.cz).

W- /A CD : j■ ■a‘ celina ..rt) Dlslríhuční sazba stavajici

9. Platební způsob

0HH měsíčně O dvouměsíčně ■63 pololetně OJ na účet dodavatele (příkaz k úhradě)

| přímé inkaso 

_) SIPO (pou2e pro zálohy)

Způsob stanoveni zálohy - v rozsahu důvodně předpokládané spotřeby elektřiny 

] konstantní výše zálohy po celé fakturační období Q přepočet dle sezbnnosli

Frekvence záloh čtvrtletně ročně

předčíslí - číslo učtu 

spojové číslo SIPO...

/ kód banky výše limitu

c ( (l /..výše zálohy do první fakturace 8

10. Trváni smlouvy

ai Smlouva |e uzavřena na 24 měsíců od dala převodu dodávky elektřiny (toto datum je uvedeno v potvrzen: o uzavřeni smlouvvi Koner této doby připadá na počátek p-vnihodnp kalendářního měsíce, který se svým pojmenov 
nim shcrtiije s měsícem, ve kterém nošin k převodu nodávky elektřiny. Zákazník v postaveni spotřebitele mříže od smlouvy odstoupil za ponminpk iivnomých v „poučení o právu na odstoupeni od Smlouvy o sdružených služná 
tlodávky komodity", které je nedílnou součást' smlouvy. Pouéem je zveřejněna -a internetových sttánkach dodavatele
hl V piinadě, že Játra ze smluvnich stran písemně neoznámí druhé srnkami straně nejpoždéji 4 měsíce přen uplynutím s ednanp nohy, že na ukončeni smlouvy ťvá. prodlužuje se smlouva vždy o 24 měsicii.
c) V případě, že zákazník jsonči smlouvu v rozporu s právními p!edpisy neno smlouvou, něho dodavatel odstoupí cd smlouvy - důvodu "8 straně zakaznika, zavazuje se zákazník uhradil dodavateli smluvní pokutu ve výši uveUe
v ceníku smluvních pokut č, E_04/2015. který je nedílnou součásti smlouvy. Tento ceník je zveřejně0 na inler-etových shánkárn dodavatele
Prohlašuji, že jsem se seznámil s OPO, příslušným ceníkem, cenikem smluvnich pokut d. E 04/2015 a poučením o právu na odstoupeni od smlouvy, které jsou zveřejněné na stránkách 
dodavatele www.pre.cz.

11. Souhlas zákazníka
Rádi bychom s Vámi byli v kontaklu nejen po dobu trváni této smlouvy, ale také max. 5 let po případném ukončeni naši posledni spcleéne smtouvy. Nemáme v úmyslu zahlcovat Vás nadměrným množstvím zbytečných informaci. 
Svým sojhlasem si však zajistíte možnost získával elektr onickými prostředky od společnost' Skupiny PRE Informace o zvýhodněných produktech, k\eě Vám na základě profilováni Vašich dat můžeme nabídnout. Více informaci 
o zpracováni osobních úoaju (včetně seznamu čtenu Skupiny PRE) naleznete na wwj.o-e.czrccnranauoaiu.
Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv povolat. -i-.. ..../...t.. ...

L--------Datum a podpis zákazníkaSouhlasím s tímto zpracováním osobních údajů. ■/
12. Podpis žádosti

Nový zákazník (pouze u převodu) Převzal zástupce Pražské
(podpis

dne.......v...

*Vysvětlivky
// /Převod dodávky bude proveden ke dní doručeni této žádosti.

t nových staveb, které ještě nemeii přiřszenc ň. orientační a popisné, uveďte prosím čisto katastru a parcely.
V případě, že jménem nového zákazníka jedná při podáván' této zadosti zástupce či ledně statutárním orgánem, výplni se jméno a příjmení zastupujicl osoby/osob a důvod zastoupení (tj, např. člen přenstavenstva. zástup 
dle plné moci, vedoucí odděleni). V cflpadě zastoupeni dle plné moci doloží zástupce k této žádosti plnou moc.
V případě požadavku na vystavováni faktur v elektronické podobě není zasílána lekiura v písemné pedohě.
Dobrovolně poskytnuté kontaktní údaje usnadni a zefektivni vzájemnou komunikaci o společnost Pražská energetika, a. s„ ms oprávněný zájem k využiti těchto údajů k přímému marketingu dle podmínek zasíláni obchodnic 
sděleni. Zákazník má právo proti tomuto využit' vznesl jakoukoliv formou námitku a v tomlo případě společnost Pražská energetika, a. s., tolo zsrácmáiil osobních údajů nezahájí/lhned ukonči.

Upozorněni: V připadá chybějících nebo nepravdivým údajů nemus vzhledem k jejich důležitosti a charakteru dojt ke zpracováni Vašeho požadavku. Pokud nastane tálo situace, budeme Vás písemně nebo telefonicky ko 
taktoval. Prolo ve svém vlastním zájmu uvádějte platné kontaktní údaje (ao'esá. telefon). Doporučujeme Vám seznámit se s obchodními podmínkami dodávky komodity, které jsou k dispozici v našem Zákaznickém cením Pl 
a na Internetových stránkách lwww.ori.c2i. V případě jakýchkoliv problémů nebo nejasnosti pří vyplňováni tělo žádosti se laskavě obraťte na naše zástupce v Zákaznickém centru PRE nebo telefonicky na Zákaznickou lin 
PRE 800 550 055.
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