
SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODAVKY 
ELEKTŘINY ZÁKAZNÍKOVI -  Kategorie C

Číslo smlouvy |103590-2

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 Praha

Adresa pro doručování: Chodovská 237/8, 141 00 PRAHA 4 
Kontaktní osoba: tel.:

tel.:
E-mail:

a
2. ZÁKAZNÍK:
Číslo obchodního partnera: 5090344
Obchodní společnost (podnikatel): NÁRODNÍ FILMOVÝ ARCHIV,příspěvková organizace
Sídlo -  místo podnikání:

Ulice: Malešická 2706/12 
Obec: Praha 3, Žižkov PSČ: 130 00
IČ: 00057266 DIČ: CZ00057266 Rodné číslo:

Zástupce: tel.: E-mail:
Kontaktní osoba: tel.: E-mail:
Adresa pro doručování:

Ulice: Malešická 2706/12 
Obec: Praha 3, Žižkov PSČ: 130 00

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.
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__________________________________ IV. Specifikace odběrného místa___________________
EAN: 859182405000200615 Číslo odběrného místa: 13281
Přípojný objekt: 40030001218000 Adresa: Želivského 2
Obec: Praha 3 PSČ: 130 00
Místo spotřeby: 13286, podej B, mobilní WC
Adresa: není-li shodná s PO
*) Katastrální území: *) Parcelní číslo: Budova na parcele: Budova bez č.p/č.e
*) jiná specifikace odběrného místa:

Číslo příslušné smlouvy o připojení:
Pozn.:

*) 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

Napěťová hladina: NN nízké napětí 3 fázové Typ měření: O B  |^ C
Zvláštní ujednání k odběrnému místu:
Hodnota jističe před elektroměrem: 16,0 A Druh připojení: 0 1 f  |^ 3 f
Podíl z naměřené spotřeby: 1,000
Sjednané paušální množství: VT 0 kWh NT 0 kWh 
Odhadovaná roční spotřeba: kWh/rok

Typový diagram TDD typ číslo: TDD 1 (C01d, C02d, C03d) 
INSTALOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE:
Spotřebiče s blokováním: Počet Příkon celkem Ostatní spotřebiče: Počet Příkon celkem
Vytápění: akumulační kW Příprava pokrmů: kW

hybridní kW Pohony, svářečky: kW
přímotopné kW Speciální spotřebiče: kW

Ohřev vody: akumulační kW Klimatizace: kW
přímotopný kW Neměřený odběr: kW

Tepelné čerpadlo: kW Ostatní spotřebiče: 9 kW
Montážní list: vydán O  nevydán
Údaje o elektroměru, sazbovém spínači a měřících transformátorech jsou uvedeny na montážním listu, pokud je vydán.
Vlastní výroba elektřiny: |^|ne O  ano Kategorie:

____________________________________________ V. Cena____________________________________________
Cena za dodávku elektřiny -  sjednaný produkt: Standard SŽDC v distribuční sazbě: C02_PRE_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: 12C01F01
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“
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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________________________________
Tato Smlouva se uzavírá na dobu d  neurčitou.
d l  Smlouva je platná a účinná dnem podpisu obou smluvních stran.
d  Smluvní strany prohlašují, že podmínky touto Smlouvou sjednané také platí pro jejich vzájemná práva a závazky 

v období od 1.4.2017 do dne nabytí platnosti této Smlouvy

Tato Smlouva se uzavírá na dobu Q  určitou________ od__________________doj_________________________

_______________________________________IX. Ostatní podmínky______________________________________
1. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami mimo případů uvedených v čl. 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. Zákazník souhlasí s tím, že dodavatel bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu nezbytném pro svou 
obchodní činnost.

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

5. 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.

6. Při zasílání daňových dokladů „Faktura za elektřinu“ a „Platební kalendář za elektřinu“ 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).

7. Uveřejnění textového obsahu celé této smlouvy včetně jejích příloh, případných dodatků a metadat zajistí 
Dodavatel, pokud tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). Smluvní strany výslovně potvrzují, že smlouva neobsahuje žádné chráněné informace, které by 
nebylo možné uveřejnit v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra, a že s jejím uveřejněním podle tohoto 
článku souhlasí.

V Praze dne: 1.4.2017

Za dodavatele: Za zákazníka:

Jméno: Jméno:
Funkce: přednosta Územní správy Praha Funkce: generální ředitel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

□  označte křížkem požadované
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