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číslo SMLoUVY oecľooľ{íKA: 120025 1578/03
číslo sMLoUVY zÁxłzľíxł:

SMLoUVA o SDRUŽENÝoH sLUŽBÁcH DoDÁVKY ELEKTŘlruy
zE síTí NĺzKÉHo NAPĚTí (NN)

Úěastníci Smlouvy:

,,oBcHoDNĺK"
obchodnífirma: ěEZ Prodej, a.s.
sÍdlo: Praha 4, Duhová 1/425, PSc 140 53,
tCO: ZIZ 32 433
DlCi C227232433
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddĺl B, vloŽka 22581
licence na obchod s elektřinou: 141734603
registrace OTE:714
bankovníspojenÍ: Česká spořitelna, a. s., ěíslo účtu/kód banky:
zastoupená: lng. Tomáš Krb, manaŽer prodeje klÍčovým zákazníkim
[dále jen,,obchodník"]

A

,,zÁKAzNĺK"
obchodní Íirma/název: Město Týnec nad Sázavou
bydliště/sídlo: K Náklĺ 404, Týnec nad Sázavou 257 41

lco: oozszsoł
DlČ: CZOO2329O4
bankovnĹspojení: Česká spořitelna, a. s., číslo účtu/kód banky:
zastou pen í/jed naj ící za Zákazníka: KadrnoŽka Martin, starosta

[dále jen ,'Zákazník")

l. PŘEDMĚI snĺlouw
1. Smlouva o sdruŽených službách dodávky elektřiny je uzavřena podle ust. $ 50, odst. 2zák'č,,458/2000 Sb.'

Energetický zákon [dále jen 
''EZ''] a zákona č. 89/2012 občanský zákoník, v platném znění [dále jen ,,oZ''l,

v reŽimu přenesení odpovědnosti za odchylku na obchodnÍka [dále jen ,,Smlouva"]. Zákaznk vyslovuje
souhlas, aby obchodník sjednal s příslušným provozovatelem distribuční soustavy |dále jen ,,PDS'] smlouvu
o distribuci elektřiny do odběrného místa Zákazníka [dále jen ,,oM"].

2. Předmětem Smlouvy je závazek obchodníka dodávat Zákazníkovi elektřinu v napěťové hladině NN
ve sjednaném mnoŽství a výkonu a převzĺt odpovědnost za odchylku za Zákazníka fdále jen ,,dodávka
elektřiny"] a zajistit přenos, distribuci a systémové sluŽby ldále jen ,,distribuce elektřiny"] do oM a závazek
Zákazníka odebrat v oM sjednané mnoŽstvÍ elektřiny podle Smlouvy a uhradit obchodníkovi řádně a včas
dohodnutou platbu za dodávku elektřiny a regulovanou CenU za distribuci elektřiny.

3. Dodávka a odběr elektřiny a distribuce elektřiny se uskutečňují z distribuční sÍtě přĹslušného PDS v souladu
se ,,Smlouvou o připojení", kterou Zákazník uzavŕel s PDS a v sou|adu s ,,Pravidly provozování distribuční
soustavy" [dále jen 

''PPDS'] a ,,Podmínkami distribuce elektřiny" fdále jen ,,PDE'], vydanými příslušným PDS.
4' Podmínky dodávky elektřiny a dalšĺ vzĄemná práva a povinnosti ÚčastnÍků Smlouvy jsou uvedena

ve Všeobecných obchodních podmínkách dodávky [dále jen ,,VoPD''], vydanými obchodnÍkem, které jsou
Přílohou Smlouw; ujednáníve Smlouvě mají před ustanoveními VOPD přednost, pokud jsou s nimi V rozporu.
V případě změn VOPD se vzájemné vĄahy Smluvních stran řídí VoPD platnými ke dni řešenítěchto vztahů,

ll. sPEcIFlKACE oDBĚRNÉHo MĺsTA
1. Je]i Smlouva uzavřena pro více oM, jsou specifikace podle ust. odst. 1)tohoto článku Smlouvy uvedeny

v připojené Příloze této Smlouvy - ,,SpeciÍikace odběrných míst, časová a technická specifikace plnění (1)''.
2' Dojdełi ve smlouvě o připojení uzavřené k předmětnému oM ke změně údajů uvedených v tomto článku,

dojde automaticky ke změně těchto údajů i ve Smlouvě' Zákazník, u jehoŽ smlouvy o připojení k předmětnému
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oM u příslušného PDS došlo ke změně uvedených Údajů, je povinen hlásit tuto změnu obchodnÍkovi,
a to nejpozději do tří (3) dnů' v případě kdy tak neučiní, nese odpovědnost za náhradu škody vzniklé touto
změnou obchodníkovi.

3. Pro případ vyhlášenístavu nouze v souladu s platnými právními předpisy seZákazníkzavazuje snížit svůjodběr
dle vyhlášeného regulačního stupně. ZaYazení zákazníkŮ do regulačních stupňů č.1 a ć'2 provádÍ PDS; toto
zaYazení není uvedeno ve smlouvách. V případě , že na oM je hodnota hlavnĹho jističe 200A a vyššíje zákazník
za\azen do regulačnÍch stupňů následovně:

Základní údaje o jednotliých regulačních stupních o\A Zákazníka, jsou uvedeny v připojené PřÍloze k této
Smlouvě - ,,SpeciÍikace odběrných míst, časová a technická specifikace plněnÍ (2)"

Kontaktn í údaje Zákazníka p ro kom u n i kaci v přípądě stavů n ouze :

KadrnoŽka Martin' starosta,

!II. oENA, VYÚčToVÁNí, zÁLoHYA PLATEBNí poouírurY
1 . Cena za silovou elektřinu je stanovena dle Přílohy Cena.
2' Distribuční sazba/y odběrného/ých mÍsta jeljsou uvedena/y v připojené Pŕíloze Smlouvy - ''Specifikace

odběrných míst, časová a technická specifikace plnění (3)''.

3. K ýše uvedeným cenám bude připočtena daň z pŕidané hodnoty a případně dalšÍ daně ve ýši platných
právních předpisů.

4. obchodník provádĺvyúčtování dodávky elektřiny podle zásad uvedených ve VoPD.
5. Pro účely vyúčtování dodávky elektřiny, záloh a platebních a fakturačnĺch podmínek se sjednává:

a) adresa pro zasílánífaktur a dalších Podání (Izv. ,,Zasilací adresa"): K Náklĺ 404 l 257 4'l Týnec nad Sázavou
b) forma úhrady záloh: Vlastní podnět
c) forma úhrady faktur: Vlastnĺ podnět
d) splatnost Íaktur: '14. den od vystavení dokladu
e) splatnost záloh: stanovena platebním kalendářem (rozpisem záloh) zasílaným obchodníkem
Í) počet záloh/ÍakIur zazjčtovací období 1 1/1

s) zvláštnífakturační podmínky:

lV. PLATNoST A ÚčINNosT SMLoUVY
Smlouva se uzavírá na dobu: určitou do 31. 12' 2o2o
Smlouva nabyvá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a Účinnosti dnem zahájení dodávky dle článku
ll. odst. '1 pÍsm. e)Smlouvy. V případě' Že je Smlouvauzavŕena pro více oM' je počátek zahĄení dodávky uveden
v příloze této Smlouvy ,,Specifikace odběrných mÍst, časová a technická speciÍikace plnění (1)".

V. ZVLÁŠTNí UJEDNÁNí Zákaznika obchodnĺk se dohodli, Že případné nedodrŽení sjednaného mnoŽství odběru
nebude postiŽeno Žádnou sankcí ani sm|uvní pokutou.

Vl. sPoLEčNÁ A zÁvĚREěNÁ USTANoVENí'1' Účastníci Smlouvy prohlašují, že k přijetí této Smlouvy přistoupili po vzájemném, vážném, srozumitelném
a určitém projednání, a že její obsah odpovídá skutečnému stavu věci a je ýrazem jejich pravé a svobodné
vůle.

2. Smlouva můŽe byt měněna nebo doplňována pĺsemnou formou, pokud se smluvnĹ strany nedohodnou, Že
pro určité změny postačí telefonické, Ústní nebo jiné oznámení Zákazníka obchodníkovi, Ke změnám Smlouvy
můŽe docházetrovněŽ prostřednictvĺm změn VoPD nebo Ceníku obchodníka,

3. Ujednání Smlouvy sjednaná po datu uzavření Smlouvy plně nahrazují ujednánísjednaná v předchozísmlouvě
týkající se předmětného oM a jsou Účastníky povaŽovánazazměnu Smlouvy.

4' Fyzické osoby, které Smlouvu uzavírají jménem jednotliých smluvnÍch stran, tímto prohlašují, Že jsou plně
oprávněny k platnému uzavření Smlouvy.

5. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, po jejím podpisu kaŽdá strana obdrŽí po 1 vyhotovení.
6. Zákazník v1íslovně prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, Že se seznámil s VoPD' PDE a Ceníkem

obchodníka, platnými ke dni uzavření Smlouvy, rozumí jim a zavazuie se jimi řídit, jakoŽ i jejich změnami,
se kteými bude seznámen v souladu sÉZ aoZ.
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7. J+li Zákazník spotřebitelem ve smyslu ustanovení oZ, tak obchodník a Zákazník sjednávají' ie Zákazník
v souladu s ustanovením $ 1823 oZ žádá, aby poskytovánĹ sluŽeb dle Smlouvy bylo zahájeno ještě
před uplynutím lhůty pro odstoupeníod smlouvy dle tohoto článku Smlouvy.

8. J+li Smlouva uzavírána prostředky umoŽňující komunikaci na dálku (distančním způsobem) nebo mimo
obchodní prostory obchodníka, 1e Zákazníkjełi spotřebitelem, oprávněn od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů
od zahájení dodávky elektřiny.

Přílohy
Cena
Specifikace odběrných mÍst, časová a technická speciÍikace plněnÍ
Všeobecné obchod n Ĺ pod m ín ky dodávky elektři ny

Datum uzavření smlouvy:

V ĺĺť*zp , dne ĺ}. ľę; ľ ľ
zA oBcHoDNíKA
ěEZ Pľodej, a.s. /
lng. Tomáš Krb, manaŽey prldłfr L<€owm
zákazníkŮm \

I

Podpis

CEZ Prodej, a.s.

, /łu*r//ła1k'. ''''' /. -
ZA ZAKAZNIKA
Město Týnec nad Sázavou

KadrnoŽka Martin, starosta

Éôäpis
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K Náklí 404
257 4I Týnec nad Sázavou
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