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Císlo smlouvy 
DIPLOMATICKÝ �l!'li&,7 �03

SOSSE/07/2019 

,� číslo smlouvy / dodatku 

6 I 110/ 20 
I 

, 

Zákazník (na straně druhé): 
Diplomatický servis 

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

sídlo: Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 1 O 
IČO: 60193913 

DIČ: CZ60193913 
zastoupený: xxx, Obsluha zákazníků zapsaný v 
OR Městského soudu v Praze, oddíl 8, vložka 

2405 
bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 
číslo registrovaného účastníka trhu: 116 

Zákaznická linka PRE: 800 550 055 
kontakt: www.pre.cz/kontakt 

dále jen „dodavatel" 
.. 

sídlo: Václavské nám. 816/49, Nové Město, 
110 00 Praha 1 
IČO: 00000175 

DIC: CZ00000175 
zastoupený: xxx 
bankovní spojení: 

číslo účtu: 
telefon:1) xxx 
e-mail:1) xxx

dále jen „zákazník"

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

1. Pfedmět 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 
"OPO"). Tyto OPO tvoří přílohu této smlouvy a jsou její nedílnou součástí. 

3. Casová specifikace sdružených služeb dodávky

Dodavatel se zavazuje dodávat elektřinu dle této smlouvy a zajišfovat distribuci a související služby dle této smlouvy 
pro zákazníka od 20.01.2020, 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 31.12.2021. 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 OPO.

5. Platební podmínky

Adresa pro zasílání vyúčtování: Diplomatický servis, P.O.BOX 386, 111 21 Praha 1 

Platební způsob vyúčtování: Příkaz k úhradě 

Platební způsob záloh / frekvence záloh: 

Způsob stanovení výše zálohy: 

Příkaz k úhradě / Tříměsíční interval 

Dle předpokládané spotřeby 

1) Dobrovolně posky!nuté kontaktní údaje usnadní a zefektivní vzájemnou komunikaci a společnost Pražská energetika, a. s., má oprávněný zájem k využiti těchto údajů k přímému 
marketingu dle podmínek zasílán[ obchodních sdělení. Zákazník má právo proti tomuto využití vznést jakoukoliv formou námitku a v tomto případě společnost Pražská energetika, a. s., toto 
zpracování osobních údajů nezahájínhned ukončí. 
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6. Specifikace odběrného místa

Odběrné místo: Václavské nám. 1282/51, Nové Město, 110 00 Praha 1, byt, č.505, 5.patro 

Číslo odběrného místa: 8110806832 

EAN (číselná identifikace odběrného místa): 

Číslo zákazníka: 

Číslo zákaznického účtu: 

Jmenovitá hodnota hlavního jističe před elektroměrem [AJ: 

Hladina napětí: 

Typ měřicího zařízení: 

Regulační stupeň: 

7. Cena

859182400310748772 

xxx 

xxx 

3x25,0 

Nízké napětí 

C (neprůběhové měření) 

7 

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 OPO
(čl. 111.). Zákazník podpisem této smlouvy výslovně akceptuje čl. Ill. OPO.

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. 
Zákazník se zavazuje zaplatit dodavateli za odebranou elektřinu v odběrném místě dle této smlouvy od počátečního stavu 
elektroměru ve VT 891 O 

9. Závěre6ná ujednáni

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

b) Tato smlouva má následující přílohy:
1) Obchodní podmínky dodávky komodity č. 11/2018
2) Ceník Pražské energetiky, a. s. PRE PROUD KLASIK
3) Ceník smluvních pokut č. E_04/2015

·  .

2 9 -01- 2020 
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    Dodavatel...............

V Praze dne 29.01.2020




