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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. 212, Staré Město 
110 00 Praha 1 
IČ: 00064581
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uzavírají podle zákona č. 458/2000 Sb.. energetický zákon, v platném zněni (dále jen "Zákon"), tuto smlouvu:

1. Předmět plněni

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‘). Tylo OPD tvoři přílohu této smlouvy a jsou její nedílnou součástí.

3. Časová specifikace sdružených služeb dodávky

Dodavatel se zavazuje dodávat elektřinu dle této smlouvy a zajišfovat distribuci a související služby dle této smlouvy
pro zákazníka od 08.07.2019. nejdříve však po splněni podmínek stanovených touto smlouvou a příslušnými právními
předpisy pro zahájeni dodávek elektřiny.

4. Trvání závazku

a) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je uzavřena na dobu 
neurčitou. Smlouvu lze jednostranné vypovědět kteroukoliv smluvní stranou. Výpovědní doba je 3 měsíce a začíná prvním 
dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

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

5. Platební podmínky
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Adresa pro zasíláni vyúčtováni: Hlavni město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1

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

Příkaz k úhradě 
Příkaz k úhradě / Tříměsíční interval 

Dle předpokládané spotřeby
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6. Specifikace odběrného místa

Odběrné místo: K Tuchoméřicům. parcela: 719/1, 164 00 Praha-Přední Kopanina, ostatní, kamerový 
systém
Číslo odběrného místa:
EAN (číselná identifikace odběrného místa):
Číslo zákazníka:
Číslo zákaznického účtu:
Jmenovitá hodnota hlavního jističe před elektroměrem [A]:
Hladina napětí:
Typ méňcího zařízení: ___ ___
Regulační stupBň:

8111008314
859182400311756998

3510230221
30383258

1x10.0
Nízké napětí 

C (neprůbéhové měřeni)
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 výslovné akceptuje čl. III. OPD,

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

8. Další ujednání
V případě, že zákazník ukonči 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 součásti této smlouvy.

9. Závěrečná ujednáni

a) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností onginálu, z nichž dodavatel obdrží po 1 vyhotoveni a zákazník

0 8 -07- 2019 V Praze dne ..V Praze dne

Zákazník:Dodavatel:.....


