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S/DC SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODAVKY 
ELEKTŘINY ZÁKAZNÍKOVI -  Kategorie C

Číslo smlouvy |122064-2

Správa železniční dopravní cesty

1. DODAVATEL:
I. Smluvní strany

Firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 48384 
IČ: 70 99 42 34 DIČ: CZ 70 99 42 34
Číslo licence na distribuci: 120605086 Číslo licence na obchod: 140705577 
RÚT: 1875 Datová schránka: uccchjm
Bankovní spojení: ......... ............ ......... Č. účtu/kód banky: ...................... 
Organizační jednotka: Správa železniční energetiky Hradec Králové 

Zástupce: ...... .......... ..........., přednosta Územní správy Ostrava

Adresa pro doručování: Zákrejsova 1077, 702 00 OSTRAVA 1 
Kontaktní osoba: ............ .......... tel.: ..... ..... .....

tel.: ..... ..... ..... 
E-mail: ..........................

a
2. ZÁKAZNÍK:
Číslo obchodního partnera: 5009556
Obchodní společnost (podnikatel): Veolia Energie ČR, a.s.
Sídlo -  místo podnikání:

Ulice: 28. října 3337/7
Obec: Ostrava PSČ: 702 00
IČ: 45193410 DIČ:CZ45193410
Zapsaná: u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 318

Zástupce: .......... ......... tel.: ..... ..... ....., ..... ..... ..... E-mail: ..................... .....................

Adresa pro doručování:
Ulice: Žižkova 2077
Obec: Karviná Hranice PSČ: 733 01

Bankovní spojení: ............... ......... č. účtu/kód banky: ................................. .......
Zasílání daňových dokladů: Písemně na doručovací adresu E-mail 1: E-mail 2:
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi
zejména podle zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon v platném znění) a jeho prováděcích právních předpisů, dále
jen Smlouvu:
_______________________________________ II. Předmět Smlouvy_______________________________________
1. Dodavatel se zavazuje zajistit zákazníkovi za podmínek této Smlouvy dodávku silové elektřiny, systémové 

služby, distribuci a přenos sjednaného množství elektřiny na dohodnuté napěťové hladině do odběrného místa, 
uvedeného v čl. IV. této Smlouvy a převzít odpovědnost za odchylku (dále jen sdružené služby).

2. Zákazník se zavazuje platit dodavateli za tyto sdružené služby, poskytované mu podle této Smlouvy, ceny 
uvedené v článku V.

3. Zákazník odpovídá dodavateli za dodržení smluvních hodnot rezervovaného příkonu -  jmenovité hodnoty 
hlavního jističe, uvedených v bodu IV. této Smlouvy. V případě porušení smluvních hodnot se zavazuje 
způsobenou škodu uhradit včetně případných sankcí uvedených v příslušných právních předpisech.

_____________________ III. Podmínky poskytnutí sdružených služeb dodávky elektřiny____________________
1. Podmínkou poskytnutí sdružených služeb dodávky elektřiny je uzavření platné Smlouvy o připojení pro odběrné 

místo zákazníka.
2. Sdružené služby se uskutečňují na základě Obchodních podmínek dodávky elektřiny z LDSž, vydaných 

dodavatelem v platném znění (dále jen „OPD“).
3. Zákazník výslovně prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že se seznámil s OPD platnými v době podpisu této 

Smlouvy, a zavazuje se jimi řídit, jakož i jejich změnami, se kterými bude seznámen v souladu s příslušnými 
zákony a vyhláškami.

Strana 1 (celkem 3) SŽE 29.1.2019



IV. Specifikace odběrného místa
Číslo odběrného místa: 

Adresa:
40720

Nádražní 695/7, Karviná 733 01 
Budova na parcele: Budova bez č.p/č.e

EAN: 859182403140507939
Přípojný objekt: 40050000756607 
Obec: Český Těšín PSČ: 737 01 
Místo spotřeby: 40541, primární šachtice Š3A Adresa:
*) Katastrální území: *) Parcelní číslo:
*) jiná specifikace odběrného místa:

Číslo příslušné smlouvy o připojení: 122064-1 
Pozn.:
Termín zahájení dodávky (distribuce) elektřiny: 1.března 2019

*) uveďte v případě, že chybí některý z údajů „Specifikace odběrného místa“ pro jednoznačné určení odběrného místa 
nebo v případě odběrného místa umístěného mimo území uvedené v licenci na distribuci elektřiny

Typ měření: Q]B [xjC 

Druh připojení: O l f  ^ 3 f

Napěťová hladina: NN nízké napětí 3 fázové 
Zvláštní ujednání k odběrnému místu:
Hodnota jističe před elektroměrem: 25,0 A 
Podíl z naměřené spotřeby:
Sjednané paušální množství:
Odhadovaná roční spotřeba:

Typový diagram TDD typ číslo: TDD 1 (COld, C02d, C03d)
INSTALOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE:
Spotřebiče s blokováním: Počet Příkon celkem Ostatní spotřebiče: Počet
Vytápění: akumulační kW

hybridní kW
přímotopné kW

Ohřev vody: akumulační kW
přímotopný kW

Tepelné čerpadlo: kW
Montážní list: O  vydán £3 nevydán
Údaje o elektroměru, sazbovém spínači a měřících transformátorech jsou uvedeny na montážním listu, pokud je vydán. 
Vlastní výroba elektřiny: £<]ne Qano Kategorie:

Ostatní spotřebiče: 
Příprava pokrmů: 
Pohony, svářečky: 
Speciální spotřebiče: 
Klimatizace: 
Neměřený odběr: 
Ostatní spotřebiče:

Příkon celkem 
kW 
kW 
kW 
kW 
kW 
kW

_____________________________________________ V. Cena___________________________________________
Cena za dodávku elektřiny -  sjednaný produkt: Standard SZDC v distribuční sazbě: C01_CEZ_S

Cenu elektřiny pro sjednanou sazbu může dodavatel změnit v souladu s OPD.
Cena za distribuci elektřiny a související služby bude účtována dle cen a určených podmínek aktuálně platného 
cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.___________________________________________________

_______________________________________VI. Platební podmínky__________________________________
1. Platby záloh budou realizovány zákazníkem podle výše a intervalu záloh stanovených „Platebním kalendářem 

za elektřinu“ na příslušné období.
2. Způsob platby záloh: převodní příkaz
3. Fakturační oblast: 15C03F12
4. Způsob platby faktur: převodní příkaz
5. Způsob úročení:

Úrok z prodlení z titulu pozdní úhrady částky vyúčtované dodavatelem zákazníkovi je dohodnut ve výši 
stanovené zákonem z dlužné částky za každý den prodlení.

6. Upřesňující údaje pro přímý platební styk:
6.1. Konstantní symbol: 0308
6.2. Variabilní symbol zálohy: stanoven „Platebním kalendářem za elektřinu“
6.3. Variabilní symbol vyúčtování: uveden na „Faktuře za elektřinu“

_______________________________________ VII. Zvláštní ujednání________________________________
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:
Obchodní podmínky dodávky elektřiny z LDSž v platném znění, přičemž odchylná ujednání ve Smlouvě mají 
před zněním OPD přednost.

VIII. Doba platnosti Smlouvy

Strana 2 (celkem 3) SŽE 29.1. 2019



Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Smlouva uveřejňována 
v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

_______________________________________ IX. Ostatní podmínky______________________________________
1. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami 

mimo případů uvedených v cl. I OPD. Ke změnám smluvních podmínek může docházet také z důvodu změn uvedených v čl. 
VIII OPD. V případě změny bankovního spojení zákazníka je vyžadována forma písemného (listinného) oznámení s podpisem 
oprávněné osoby, vyjma případů, kdy je změna doručována dodavateli do jeho datové schránky.

2. Pokud zákazník nesplní povinnost oznámení ukončení odběru elektřiny, uhradí platby spojené s dodávkou elektřiny až do dne, 
kdy bude uzavřena na tomto odběrném místě smlouva s novým zákazníkem, popř. provedena demontáž měřícího zařízení.

3. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dodavatel obdrží 2 stejnopisy, zákazník obdrží 1 
stejnopis.

4. Fyzické osoby, které Smlouvu uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny 
k platnému uzavření Smlouvy. Účastníci Smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což potvrzují vlastnoručními podpisy.

5. Při zasílání daňových dokladů „Faktura za elektřinu1’ a „Platební kalendář za elektřinu11 v elektronické podobě (formát pdf) na 
e-mailové adresy uvedené v článku I. této Smlouvy vyslovuje zákazník souhlas s použitím daňového dokladu v elektronické 
podobě ve smyslu § 26 odstavec 3 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. Při zasílání daňových 
dokladů v elektronické podobě nejsou tyto zasílány písemně (v listinné podobě).

6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS11), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.

7. Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle dodavatel. Nebude-li tato Smlouva 
zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po 
druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

8. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu 
následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které 
nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ust. § 3 odst. 1 ZRS.

9. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění 
Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového 
označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu v registru smluv 
uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, 
nebude dodavatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem 
vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní 
strany dodavatel obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní 
tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní 
tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 
občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit dodavateli skutečnost, že takto označené informace přestaly 
naplňovat znaky obchodního tajemství.

10. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této 
Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

11. Dodavatel, pro účely zpracování žádosti/smlouvy, shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje Zákazníka -  fyzické 
osoby, a to zejména jméno, příjmení, akademický titul, pobyt (trvalý / přechodný), datum narození a popř. číslo bankovního 
účtu. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
(GDPR) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje budou pro Dodavatele dále 
zpracovávat zpracovatelé poskytující služby obsluhy Zákazníků na základě řádně uzavřených zpracovatelských smluv. 
Kompletní seznam zpracovatelů bude SŽE na požádání Zákazníkovi poskytnut. Bližší informace týkající se zpracování 
osobních údajů naleznete na internetových stránkách www.szdc.czkr-nas/zpracováni-osobnich-udaiu.html. příp. mohou být 
subjektu údajů na základě žádosti poskytnuty.

V Ostravě dne: 'f 3

louva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne: 
označte křížkem požadované

QveoLiA
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 277660

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f14faf6c-34e0-4c34-8314-61a2df1d30c8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FEDROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.05.2019 12:55:01
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