
číslo smlouvy PRE: 75122987

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY Č. 75122987

PRO ODBĚRNÁ MÍSTA ZÁKAZNÍKA
Praha14 kulturní



číslo smlouvy PRE: 75122987

obchodník s elektřinou (na straně jedné):
Pražská energetika, a. s.
se sídlem: Praha 10, Na Hroudě 1492/4, PSC 100 05 vV

zástupce: Zdeněk Smetana, na základě plné moci
IČ: 60193913
DIČ: CZ60193913
OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2405
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 17532513/0300
registrační číslo: ID RÚT 116

(dále jen “PRE”)

zákazník (na straně druhé):
Praha 14 kulturní
se sídlem/místem podnikání: Šimanovská 47, Kyje, 198 00 Praha 9
zástupce: MgA. Tereza Němečková
IČ: 75122987
DIČ: CZ75122987
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 000000-0109938369

(dále jen „ZÁKAZNÍK“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvuo sdružených službách dodávky elektřiny
podle zákona ě. 458/2000 Sb., energetický zákon (dále jen „Zákon“):
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I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Předmětem plnění z této smlouvy je za níže dohodnutých podmínek:

a) dodávka a odběr sjednaného množství elektřiny mezi PRE a ZÁKAZNÍKEM
v odběrném místě ZÁKAZNÍKA vymezeném v této smlouvě (dále jen „Odběrné
místo“);

b) zajištění související služby v elektroenergetice ze strany PRE pro ZÁKAZNÍKA;
c) úhrada smluvní ceny za dodávku elektřiny a úhrada regulované ceny související služby

v elektroenergetice ze strany ZÁKAZNÍKA ve prospěch PRE;
d) převzetí povinnosti ZÁKAZNÍKA odebrat elektřinu z elektrizační soustavy ze strany

PRE spolu s odpovědností za odchylku vztahující se k Odběrnému místu.

II. ČAS PLNĚNÍ
a) S plněním dle této smlouvy bude za níže dohodnutých podmínek započato v době od

00:00:00 hod. dne 1.1. 2020 a toto plnění bude poskytováno po dobu účinnosti této
smlouvy.

III. SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA
a) Specifikace Odběrných míst je uvedena v Příloze, která je nedílnou součástí této

smlouvy.
b) Z důvodu provozních potřeb může ZÁKAZNÍK v průběhu smluvního období počet

měřících nebo odběrných míst změnit, a to jak zrušením stávajících, tak zřízením
nových odběrných míst (případně i přepisem odběrných míst z jiného subjektu). PRE i

, pro tyto případy ZÁKAZNÍKOVI garantuje sjednané ceny a neprodleně po oznámení
ZÁKAZNÍKEM o zřízení nového odběrného místa zahájí dodávku elektrické energie
za podmínek sjednaných v rámci této veřejné zakázky.

c) ZÁKAZNÍK prohlašuje, že má příslušná majetkoprávní oprávnění k Odběrnému místu.

IV. dodací podmínky
a) PRE se zavazuje dodávat ZÁKAZNÍKOVI sjednané množství elektřiny do Odběrného

místa v kvalitě podle příslušných právních předpisů. Za sjednané množství dodávek
elektřiny považuje skutečně dodané a odebrané množství v Odběrném místě dle údajů z
měření.

b) ZÁKAZNÍK se zavazuje elektřinu dodávanou ze strany PRE v Odběrném místě
odebírat a za skutečně odebrané množství elektřiny dle údajů z měření platit cenu ve
výši stanovené této smlouvě. Na ZÁKAZNÍKA se nevztahují sankce za nedodržení
množství odběru elektřiny. Nebude se vyhodnocovat skutečně odebrané množství
elektřiny ve smyslu jakýchkoliv poplatků nebo sankcí.

c) PRE se zavazuje převzít závazek ZÁKAZNÍKA odebrat elektřinu z elektrizační
soustavy a nést plnou odpovědnost za odchylku ZÁKAZNÍKA, pokud se tato odchylka
vztahuje k Odběrnému místu.

d) ZÁKAZNÍK nebude mít po dobu trvání smluvního vztahu upraveného smlouvou více
obchodních partnerů pro dodávky elektřiny do Odběrného místa.

e) Podmínkou zahájení a poskytování dodávek elektřiny podle této smlouvy je splnění
následujících povinností ZÁKAZNÍKA:
1) ZÁKAZNÍK je povinen zajistit připojení svého Odběrného místa k distribuční

soustavě příslušného PDS způsobem a v souladu se Zákonem, prováděcími
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předpisy a Pravidly provozování distribuční soustavy schválenými
Energetickým regulačním úřadem.

2) ZÁKAZNÍK je povinen ukončit ke dni zahájení dodávky dle této smlouvy
účinnost všech stávajících smluv, které má uzavřeny s územně příslušnými
provozovateli distribučních soustav a/nebo obchodníky s elektřinou, případně
s výrobci, pro dodávky a distribuci elektřiny do Odběrného místa.

3) PRE bude na své náklady administrovat kompletní agendu u všech Odběrných
míst s následným zajištěním dodávek elektřiny. PRE provede rovněž povinné
registrace u operátora trhu.

V. podmínky poskytovaní související služby
a) Související služba v elektroenergetice je zajišťována na základě a v souladu se

Zákonem, prováděcími předpisy a Pravidly provozování distribuční soustavy (dále jen
„PPDS“) příslušného PDS schválenými Energetickým regulačním úřadem (dále jen
„ERÚ“).

b) PRE se zavazuje zajistit ZÁKAZNÍKOVI na vlastní jméno a na vlastní účet
související službu v elektroenergetice pro Odběrné místo ZÁKAZNÍKA uvedené ve
smlouvě. K zajištění dodávky elektřiny ZÁKAZNÍKOVI uzavírá PRE smlouvu o
zajištění služby distribuční soustavy s příslušným PDS, a to za podmínek
stanovených tímto příslušným PDS a v rozsahu a kvalitě uvedené ve smlouvě.
ZÁKAZNÍK uděluje PRE s uzavřením takové smlouvy souhlas a zavazuje se
poskytnout PRE při jednání s příslušným PDS potřebnou součinnost. ZÁKAZNÍK se
zavazuje řídit podmínkami distribuce příslušného PDS.

c) Hodnotu rezervované kapacity v Odběrném místě sjedná PRE s příslušným PDS ve
smlouvě o distribuci ve výši uvedené v této Smlouvě.

d) ZÁKAZNÍK se v souladu se Zákonem a příslušným prováděcím předpisem zavazuje
zaplatit PRE za zajištění související služby v elektroenergetice cenu ve výši podle
účinného cenového rozhodnutí ERÚ.

VI. MERENI DODAVEK ELEKTŘINY
a) Měření dodávek elektřiny dle smlouvy a předávání skutečných naměřených hodnot

Operátorovi trhu za účelem vyhodnocení odchylek zajišťuje příslušný PDS na základě a
v souladu se Zákonem, prováděcími předpisy a PPDS.

b) Měření zajišťuje příslušný PDS vlastním měřícím zařízením. Příslušný PDS určí způsob
měření, typ, umístění měřicího zařízení a převody měřicích transformátorů, a to
v závislosti na velikosti a charakteru odběru elektřiny v příslušném odběrném místě.

c) ZÁKAZNÍK je povinen upravit své odběrné elektrické zařízení související s měřením
odběru elektřiny podle pokynů PRE oznámených ZÁKAZNÍKOVI na základě
podmínek distribuce příslušného PDS a/nebo podle přímých pokynů příslušného PDS.

d) Měřicí souprava, měřicí transformátory, spojovací vedení a měřicí skříně včetně jejich
vybavení jsou součástí odběrného zařízení ZÁKAZNÍKA, který uhradí veškeré náklady
na jejich pořízení (kromě měřicí soupravy) a instalaci.

e) ZÁKAZNÍK je povinen závady na měřicích zařízeních, včetně porušgni zajištění proti
neoprávněné manipulaci, které zjistí, neprodleně oznámit PRE á příslušnému PDS.

f) Použití podružných měřicích, kontrolních, signalizačních a regulačních zařízení
napojených na měřicí zařízení příslušného PDS nebo k tomuto příslušející měřicí
transformátory je možné jen s předchozím písemným souhlasem příslušného PDS.
Připojení provádí příslušný PDS na náklad ZÁKAZNÍKA. [
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g) Má-li ZÁKAZNÍK pochybnosti o správnosti údajů měření nebo zjistí-li závadu na
měřicím zařízení, má právo nechat je přezkoušet. Příslušný PDS je povinen na základě
písemné žádosti od jejího doručení měřicí zařízení vyměnit a zajistit ověření správnosti
měření u nezávislého autorizovaného metrologického střediska. Je-li na měřicím
zařízení zjištěna závada, hradí náklady spojené sjeho přezkoušením a výměnou
příslušný PDS. Není-li závada zjištěna, hradí tyto náklady ZÁKAZNÍK.

h) Příslušný PDS má právo jednotlivé části měřicího zařízení a odběrného elektrického
zařízení, které souvisí s měřením zajistit proti neoprávněné manipulaci. Jakýkoliv zásah
do měřicího zařízení bez souhlasu příslušného PDS je zakázán.

i) ZÁKAZNÍK se zavazuje umožnit příslušnému PDS přístup k měřicímu zařízení a
neměřeným částem odběrného zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby,
výměny či odebrání. Způsob přístupu k měřicímu zařízení vyplývá z jeho umístění.

j) Pravidelné odečty měřicího zařízení pro účely vyhodnocení odběru elektřiny provádí
příslušný PDS podle svých podmínek distribuce v souladu s příslušným právním
předpisem.

VII. CENA
a) Cena za dodávku elektřiny dle této smlouvy je smluvní a je ve výši 1430 Kč/MWh.
b) Regulovaná cena související služby v elektroenergetice je stanovena ve výši podle

účinného cenového rozhodnutí ERÚ. Distribuční sazba pro Odběrné místo připojené
z hladiny NN je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.

c) Ceny uvedené v tomto čl. neobsahují daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a daň z
elektřiny. K uvedeným cenám budou připočítávány DPH a daň z elektřiny podle
zvláštního právního předpisu.

d) V případě, že ZÁKAZNÍK požaduje dodávku elektřiny osvobozené od daně z elektřiny
a je držitelem povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně tak, jak stanovuje
příslušný právní předpis, musí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu doložit PRE.
Pokud ZÁKAZNÍK takto nabytou elektřinu osvobozenou od daně z elektřiny nebo její
část užívá pro jiné účely, než stanoví příslušný právní předpis pro její osvobození,
případně nabude elektřinu bez daně z jiného důvodu, je povinen takto odebranou
elektřinu příslušnému správci daně přiznat a zaplatit daň stanovenou příslušným
právním předpisem (resp. postupovat způsobem stanoveným tímto právním předpisem).

e) V případě, kdy ZÁKAZNÍK pozbude povolení nabývat elektřinu osvobozenou od daně
z elektřiny, případně dojde k jeho změně anebo bude ZÁKAZNÍKEM nebo příslušným
orgánem zjištěno, že toto oprávnění ZÁKAZNÍKOVI nepřísluší či nepříslušelo, musí
tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit PRE. ZÁKAZNÍK odpovídá PRE za
jakékoliv porušení povinnosti stanovené právními předpisy v souvislosti s nabytím a
užitím elektřiny osvobozené od daně.

Vlil. FAKTURACE A PLACENI
a) Dodávky elektřiny a zajištění související služby v elektroenergetice dle této smlouvy

hradí ZÁKAZNÍK na základě vyúčtování vystaveného podle příslušného právního
předpisu (dále jen „faktura“) vždy po příslušném fakturačním období. V případě
Odběrného místa vybaveného měřením typu C se provádí vyúčtování nejméně jednou
za rok. V případě Odběrného místa vybaveného měřením typu A, B nebo S se provádí
vyúčtování za kalendářní měsíc.

b) Faktury vystavené ze strany PRE jsou splatné do čtrnácti (14) dnů od data vystavení
faktury.

číslo smlouvy PRE: 75122987

g) Má-li ZÁKAZNÍK pochybnosti o správnosti údajů měření nebo zjistí-li závadu na 
měřicím zařízení, má právo nechat je přezkoušet. Příslušný PDS je povinen na základě 
písemné žádosti od jejího doručení měřicí zařízení vyměnit a zajistit ověření správnosti 
měření u nezávislého autorizovaného metrologického střediska. Je-li na měřicím 
zařízení zjištěna závada, hradí náklady spojené sjeho přezkoušením a výměnou 
příslušný PDS. Není-li závada zjištěna, hradí tyto náklady ZÁKAZNÍK.

h) Příslušný PDS má právo jednotlivé části měřicího zařízení a odběrného elektrického 
zařízení, které souvisí s měřením zajistit proti neoprávněné manipulaci. Jakýkoliv zásah 
do měřicího zařízení bez souhlasu příslušného PDS je zakázán.

i) ZÁKAZNÍK se zavazuje umožnit příslušnému PDS přístup k měřicímu zařízení a 
neměřeným částem odběrného zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, 
výměny či odebrání. Způsob přístupu k měřicímu zařízení vyplývá z jeho umístění.

j) Pravidelné odečty měřicího zařízení pro účely vyhodnocení odběru elektřiny provádí 
příslušný PDS podle svých podmínek distribuce v souladu s příslušným právním 
předpisem.

VII. CENA
a) Cena za dodávku elektřiny dle této smlouvy je smluvní a je ve výši 1430 Kč/MWh.
b) Regulovaná cena související služby v elektroenergetice je stanovena ve výši podle 

účinného cenového rozhodnutí ERÚ. Distribuční sazba pro Odběrné místo připojené 
z hladiny NN je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.

c) Ceny uvedené v tomto čl. neobsahují daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a daň z 
elektřiny. K uvedeným cenám budou připočítávány DPH a daň z elektřiny podle 
zvláštního právního předpisu.

d) V případě, že ZÁKAZNÍK požaduje dodávku elektřiny osvobozené od daně z elektřiny 
a je držitelem povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně tak, jak stanovuje 
příslušný právní předpis, musí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu doložit PRE. 
Pokud ZÁKAZNÍK takto nabytou elektřinu osvobozenou od daně z elektřiny nebo její 
část užívá pro jiné účely, než stanoví příslušný právní předpis pro její osvobození, 
případně nabude elektřinu bez daně z jiného důvodu, je povinen takto odebranou 
elektřinu příslušnému správci daně přiznat a zaplatit daň stanovenou příslušným 
právním předpisem (resp. postupovat způsobem stanoveným tímto právním předpisem).

e) V případě, kdy ZÁKAZNÍK pozbude povolení nabývat elektřinu osvobozenou od daně 
z elektřiny, případně dojde k jeho změně anebo bude ZÁKAZNÍKEM nebo příslušným 
orgánem zjištěno, že toto oprávnění ZÁKAZNÍKOVI nepřísluší či nepříslušelo, musí 
tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit PRE. ZÁKAZNÍK odpovídá PRE za 
jakékoliv porušení povinnosti stanovené právními předpisy v souvislosti s nabytím a 
užitím elektřiny osvobozené od daně.

Vlil. FAKTURACE A PLACENI
a) Dodávky elektřiny a zajištění související služby v elektroenergetice dle této smlouvy 

hradí ZÁKAZNÍK na základě vyúčtování vystaveného podle příslušného právního 
předpisu (dále jen „faktura“) vždy po příslušném fakturačním období. V případě 
Odběrného místa vybaveného měřením typu C se provádí vyúčtování nejméně jednou 
za rok. V případě Odběrného místa vybaveného měřením typu A, B nebo S se provádí 
vyúčtování za kalendářní měsíc.

b) Faktury vystavené ze strany PRE jsou splatné do čtrnácti (14) dnů od data vystavení 
faktury.


