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Číslo smlouvy: 9551346573 
Číslo misi» spotřeby: 3610350053

Srfrlirtíví» o zajištění služby distribuční soustavy
i pro odborná místa připojená na napěťové hladině NN

(dále jen "Smlouva")

Zákazník y 
DIAMO, státní podnik 
Ulice, číslo popisné /  orientační: Máchova, 201 
PSČ, obec: 471 27, Stráž pod Ralskem 
IČ: 00002739, DIČ: CZ00002739 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl: AXVIII, vložka: 520 
Došlé platby -číslo účtu/kód banky. Kontaktní osoba

^ ■ ■ ■ ■ ■ ^ ■ ■ 1  Telefon:

Jednající: Ing. Zbyněk Skála 
Telefon: I 
E-mail:

Odeslané platby -číslo účtu/kód banky, 
(dále jen "Zákazník") E-mail: I

Provozovatel distribuční soustavy 
E.ON Distribuce, a. s.,
Se sídlem: F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1772 
1Č: 28085400, DIČ: CZ28085400 Číslo licence na distribuci elektřiny: 120806026
Zastoupená společností:
E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem: F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066
1Č: 25733591, DIČ: CZ25733591
Jednající:
Adresa pro zasílání písemností: E.ON Česká republika, s.r.o.. Středisko služeb zákazníkům, poštovní přihrádka 54, 656 54 Brno, 
Bankovní spojení.
(dále jen "provozovatel DS")

uzavírají v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění a jeho prováděcími předpisy tuto Smlouvu o 
distribuci elektřiny

I. Předmět smlouvy
1. Závazek provozovatele DS zajišťovat zákazníkovi službu distribuční soustavy, tj. distribuci elektřiny a služby související se 

zabezpečením spolehlivého a bezpečného provozu distribuční soustavy (dále jen „služba distribuční soustavy“).
2. Závazek zákazníka zaplatit provozovateli DS cenu služby distribuční soustavy.

II. Odběrné místo, měření
Ulice, číslo popisné /  orientační: Olešník, K/494/6 
PSČ, obec: 373 50, Olešník

Číslo odběrného místa pro službu distribuční soustavy: 4691574179

Sazba distribuce: C 25d
Napěťová úroveň: 0,4 kV (nn)
Měřeníje umístěno na straně: nn
Stupeň zajištění kvality a spolehlivosti 
dodávky elektrické energie: standardní
Typ měřeni: C

III. Příkon a množství elektřiny
Příkon odpovídá hodnotě hlavního jističe před elektroměrem: 3 x 63 A 
Předpokládané množství odebírané elektřiny pro 1. zúčtovací období: 50000 kWh

IV. Cena, zálohy a platební podmínky
Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů: 
Název: DIAMO, státní podnik 
Ulice, číslo popisné /  číslo orientační:28. října, 184/28 
PSČ, obec: 261 01, Příbram

Cyklus záloh: měsíční
Způsob úhrady ra/oh: Převod z účtu
Způsob úhrady faktury: Převod z účtu
Pro poskytování služby distribuční soustavy plati pevné
ceny stanovené platným cenovým rozhodnutím ERÚ.
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V. Zvláštní ujednání

Nový odběr

VI. Podmínky zajištění služby distribuční soustavy
Služba distribuční soustavy se uskutečňuje v souladu s Podmínkami zajištění služby distribuční soustavy v elektroencrgetice pro 
odběrná nebo předávací místa připojená na napěťové hladině NN (dále jen „PDE NN“), které jsou nedílnou součástí této Smlouvy 
jako její Příloha. PDE NN podrobněji upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran této Smlouvy. S jejich obsahem 
smluvní strany souhlasí a zavazují seje dodržovat. Dále se smluvní strany zavazují dodržovat Pravidla provozování distribuční 
soustavy provozovatele DS, schválená Energetickým regulačním úřadem, zveřejněná na internetových stránkách provozovatele DS 
a aktuálně platná po celou dobu trvání této Smlouvy.

VII. Ostatní ujednání
Zákazník se zavazuje pravidelně a včas hradit zálohy za službu distribuční soustavy v předepsaném cyklu záloh. Zálohy jsou 
kalkulovány z předpokládané platby bez DPH zvýšené o příslušnou DPH.

VIII. Opatření přijímaná při předcházení stavu nouze a ve stavu nouze
Smluvní strany se zavazují postupovat v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice dle příslušného 
právního předpisu (v době uzavření této smlouvy' vyhláška č. 80/2010 Sb., ve znění pozdějších přepisů).

IX. Termín zahájení poskytování služby distribuční soustavy, doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
Termín zahájení poskytování služby distribuční soustavy: 31.10.2017. Způsoby ukončení smlouvy jsou uvedeny v PDE NN.

X. Závěrečná ustanovení
Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji 
zákazník podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže provozovatel DS takovou změnu 
nebo odchylku následně schválí.
Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení 558 odst. 2) zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tzn. v právním styku 
podnikatelů vylučují přihlížení k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví. Obchodní zvyklost tak 
nemá přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky. Smluvní strany prohlašují, že smlouva představuje úplnou 
dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které by smluvní strany neujednaly.
Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Práva a povinnosti 
smluvních stran vyplývající z této smlouvy přechází na případné právní nástupce smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že se podrobně seznámily s obsahem této smlouvy, jejímu obsahu porozuměly a nejsou si vědomy 
žádných překážek, nároků třetích osob ani jiných právních vad, které by jejímu uzavření bránily či způsobovaly její neplatnost. Na 
důkaz toho připojují k tomu oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Příloha: Podmínky zajištění služby distribuční soustavy v elektroenergetice pro odběrná nebo předávací místa připojená na 
napěťové hladině NN

Za zákazníka: DIAMO, státní podnik

V TTr.'.............. dne: .. i í & f j
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Zbyněk Skála

Za provozovatele DS: E.ON Distribuce, a.s.

V Brně dne: 28.11.2017

027

podpis osob oprávněných k podpisu DodDÍs osob oprávněných k nodnisu


