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Smlouva o sdruienflch sluibéch dodévky elektf'iny

6. 0216004243
Smluvni strany:
1) Dodavatel:

Obchodni firma: [Letiété Praha, a. 3.
Is; £1535: _ ‘K letiéti 1019/6, Ruzyné, P60 161 00, Praha 6
zastoupené na zékladé povél'r—eni: -|ng. Pavlem Ernstem, Feditelem Sprévy energetiky a technologii"
Iéo: _ _ _—_ 28244532 _ _' _
Dlé: ' 56§9003361
OR: 7 Méstsky soud v Praze, oddil Bfizka 14003
bankovni spojeni: \ UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, as.
E. (1.:

(déle jen ,,Dodavatel“)

2) Zékaznik:

Obchodni firma: } Hlav111 mésto Praha

se sidlem: Mariénské némésti 2/2, 11000 Praha 1
16:0: 000 64 581 _ _
BIC"; _ Cfi64581
zastoupené: -Technologie Hlavniho mésta Prahy, a.s.

se sidlem: ‘ Délnické 21—3/12, Holeéovice, PSC 170 00, Praha 7

Tomééem Jilkem, pfedsedou pfedstavenstva
zastoupené: Tomééem Novotnym, mistopfedsedou pfedstavenstva

Filipem Smolou, élenem pfedstavenstva

160: 256 72 541
c: ' 0225672541
CR: ; Méfiy soud v Praze, oddil B, vloika 5402

bankovni spojeni: -Eneréni banka, a.s. _

6. 0.: ' 115-583614021%10_0
(déle jen ,,Zékaznik“)

Dodavatel a Zékaznik spoleéné déle také jen jako ,,Smluvni strany" éi jednotlivé jako ,,Smluvni
strana"

Smluvni strany uzavfely niie uvedeného dne, mésice a roku vsouladu se zékonem
13. 458/2000 8b., 0 podml’nkéch podnikénl’ a o vykonu stétni sprévy venergetickych odvétvich
a o zméné néktery’Ich zékonfl (energeticky zékon), ve znénl’ pozdéjéich pfedpisf] (déle jen
,,Energeticky zékon“) a daléimi souvisejicimi prévnimi pfedpisy.



tuto

Smlouvu o sdruienych sluibéch dodévky elektfiny

a)

b)

d)

1.

2.

3.

(déle jen ,,Smlouva")

PREAMBULE
Dodavatel je prévnickou osobou, které je podle licence na distribuci elektriny
('2. 120907421 oprévnéna provédét distribuci elektrické energie pro osoby, které podaji
iédost o pripojeni kjejl' distribucni soustavé pro 06e své éinnosti.
Dodavatel je driitelem licence na obchod s elektfinou 6. 140907422.
Zékaznl’k je osobou, které na zékladé smluvniho vztahu vyviji cinnost v areélu
mezinérodniho verejného civilniho letiété Praha/Ruzyné.
Zékaznik mé zéjem odebirat od Dodavatele elektrickou energii za podminek déle
stanovenych ve Smlouvé a ve Véeobecnych obchodnich podminkéch Dodavatele,
uvedenych v priloze c. 1 této Smlouvy a které tvorl’ nedl’lnou soucést této Smlouvy (déle
jen ,,V§eobecné obchodni podminky“).

PREDMI‘ET SMLOUVY

1.1

1.2

1.3

Dodavatel se zavazuje dodévat elektrinu Zékaznikovi v rozsahu a za podminek
déle specifikovanych v této Smlouvé a Zékaznik se zavazuje odebirat elektrinu
z elektrizacni soustavy Dodavatele spolu s odpovédnosti za odchylku ve smyslu
§ 8 vyhlééky ("3. 408/2015 8b., 0 Pravidlech trhu s elektrinou, ve znéni pozdéjéich
pfedpisfl.

Dodavatel se zavazuje zajistit distribuci sjednaného mnoistvi elektriny do
odbérného mista Zékaznl'ka a zajistit poskytovéni systémovych sluieb.

Zékaznik se zavazuje platit Dodavateli za dodévku elektriny, systémové sluiby
a ostatm’ souvisejl’ci sluiby (déle jen ,,Sdruiené sluiby") cenu dle podminek
bliie specifikovanych v této Smlouvé (déle jen ,,Cena“).

MiSTO PLNI'ENi

2.1 Odbérné misto Zékaznika, rezervované kapacita a rezervovany pfikon jsou
specifikovény vtechnicch prilohéch Smlouvy, které tvoh’ nedilnou souéést
této Smlouvy (déle jen ,,Technické pfilohy" nebo také ,,Technické pfiloha“).

CENA A PLATEBNi PODMiNKY

3.1

3.2

Cenu jakoi i daléi pfipadné poplatky dle této Smlouvy, se Zékaznik zavazuje
hradit na zékladé dafiového dokladu (déle jen ,,Faktura"). Fakturacni obdobi je
vymezeno pravidelnYmi mésiénl’mi odecty méricich souprav na odbérnych
mistech Zékaznika nebo datem poskytnuti u ostatnl'ch souvisejicich sluieb.
Dodavatel je oprévnén vystavit Fakturu nejdfi've po uplynuti pfisluéného
fakturacniho obdobi nebo po poskytnuti ostatnich souvisejicich sluieb.

Sazba dodané elektfinyje stanovena sjednanf/m produktem dle ,,Cenl'ku sluieb
Letiété Praha, a. s.“, platného vdobé mésicniho fakturaéniho obdobi a
uvedeného v pfiloze c. 2 této Smlouvy. Pro poskytovéni distribuce elektriny,
systémovych sluieb a ostatnich souvisejicich sluieb plati pevné ceny,



3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

stanovené platnym cenovym rozhodnutim ERU. Sazby jsou uvedeny
v ,,Technické pFI’Ioze Smlouvy“.

Faktura bude splnovat néleiitosti danového dokladu dle zékona é. 235/2004
8b., 0 dani z pfidané hodnoty, v platném a L'Jéinném znéni, déle bude obsahovat
také éislo Smlouvy nebo él’slo objedna’vky.

V bankovnim styku se pouiivaji variabilni symboly uvedené na pn’sluéné
faktufe. Konstantni symboly budou pouiivény dle platnych bankovnich pravidel.

Za’kaznik mé 5 dni na posouzeni sprévnosti danového dokladu a na jeho
vréceni. Vrécenim chybného danového dokladu se doba splatnosti pozastavuje
a po dodénl' opravného danového dokladu zaéiné béiet doba nova’. V pfipadé,
2e Za’kaznik fakturu vréti, pfestoie faktura byla vystavena fédné a pfedepsané
na’leiitosti obsahuje, lhflta se nepozastavuje a pokud Zékaznik fakturu
nezaplati v pflvodnim terminu splatnosti, je v prodleni.

Pokud Za’kaznl’k poukéie platbu s nesprévnym variabilnim symbolem nebo ji
poukéie na jiny bankovni aéet Dodavatele, nei ktery je uveden na faktufe, je
Dodavatel oprévnén Zékaznikovi platbu vrétit jako neidentifikovatelnou a
L’Jétovat mu Grok z prodlenl' za opoidéné placeni od data splatnosti a2 do
obdrieni sprévné poukézané platby.

PFi prodleni s Uhradou sjednanych plateb je Dodavatel opra’vnén L’Iétovat
Zékaznikovi smluvni Urok z prodlenl’ ve V§I§i z dluiné ééstky denné.

Doba splatnosti Faktury je 17 mt: ode dne jejiho vystaveni. PFipadne-li termin
splatnosti na sobotu, nedéli, den pracovniho volna a den pracovniho klidu ve
smyslu platnych a 06innych pra’vnich pfedpisCI Ceské republiky nebo na 31. 12.
nebo den, ktery neni pracovnim dnem podle zékona é. 370/2017 8b., 0
platebnim styku, ve zném’ pozdéjéich pfedpisfi, posouvé se termin splatnosti na

.vv:

Dnem L’Ihrady se rozuml’ pfipséni celé fakturované éa’stky na Oéet Dodavatele.
Dnem uskuteénéni zdanitelného plnéni je den odeétu spotfeby elektfiny u
Zékaznika, v pfi’padé ostatnl'ch souvisejicich sluieb je to den poskytnuti sluiby.

4. PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNiCH STRAN
4.1

4.2

4.3

Préva a povinnosti Smluvnich stran vyslovné neupravené v této Smlouvé se fidi
pfisluénymi ustanovenimi zékona 6. 89/2012 8b., obéansky zékonik, ve znénl'
pozdéjéich pfedpisfl (déle jen ,,Obéansky zékonik"), Energetického zékona a
Véeobecnf/mi obchodnl’mi podminkami Dodavatele.

Dodavatel pfi pfi’padné potfebé vymény méficiho zafizeni pfedloil' Zékaznikovi
névrh dodatku k této Smlouvé, jehoi nedilnou souéésti bude nova’ Technické
pfiloha Smlouvy.

Dodavatel si vyhrazuje prévo ve smyslu ustanovenl’ § 1752 odst. 1 Obéanského
za’koniku pozdéjéi zmény Obchodnich podminek. Dodavatel oznémi
Zékaznikovi zménu Obchodnich podminek prostfednictvim Energoportélu bliie
specifikovaného v Obchodnich podminkéch. Pokud Zékaznik nebude s takovou
zménou Obchodnich podminek souhlasit, mé prévo Smlouvu vypovédét, a to
ve vovédni dobé 30 dnfl ode dne, kdy mu bude tato zména v Energoportélu
oznémena.



5. ZMENY SMLOUVY

5.1

5.2

Zékaznik odpovida’ za trvalou sprévnost identifikaénich Udajfl uvedenych v této
Smlouvé. Bude-li Zékaznikovi znémo, 2e mé dojI’t ke zméné nékterého z téchto
Udajfl, zavazuje se pisemné informovat o této zméné Dodavatele nejméné 1O
pracovnich a pfed uéinnosti této zmény. Pokud nutnost zmény nastane
neoéekévané, je Zékaznik povinen neprodlené pisemné informovat Dodavatele
o této zméné.

Ostatni zmény a doplnéni Smlouvy lze éinit pouze na zékladé pisemnych a
éislovanych dodatkfl podepsanYch obéma Smluvnl’mi stranami. Smluvnl’ strany
vyslovné sjednévajl', 2e kaidé zména Technické pfilohy Smlouvy bude éinéna
formou pisemné uzavfeného dodatku k této Smlouvé.

6. zAvEReéNA USTANOVENi

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Tato Smlouva se uzavira’ na dobu neuréitou.

Tato Smlouva se vyhotovuje ve tfech (3) stejnopisech, z nichz Dodavatel obdrii
dvé (2) a Zékaznl’k jedno (1) vyhotoveni.

Smlouvu je moino ukonéit pisemnou dohodou Smluvnich stran ke dni v takové
dohodé ujednanému nebo pisemnou vypovédi kterékoli ze Smluvnl’ch stran bez
uvedeni dflvodu éi odstoupenim od Smlouvy dle Obchodnich podminek.

VYpovédni doba se sjednévé vdélce 3 mésicfi, a zaéiné plynout prvnim
kalendéfnim dnem v mésici na’sledujl'cim po mésici, v némi pl’semné vypovéd’
bude doruéena druhé Smluvnl’ strané.

Uéinnosti pozbude tato Smlouva téi vidy dnem ukonéeni platnosti a Cléinnosti
pfisluéné néjemnl' smlouvy na pronéjem nebytovych prostor, do nichi jsou
Sdruiené sluiby doda’vény na zékladé této Smlouvy.

Je-Ii nékteré ujednéni Smlouvy vrozporu s Obchodnimi podminkami, mé
pfednost ujednéni sjednané ve Smlouvé.

Dodavatel se zavazuje, 2e informace o Zékaznikovi, uvedené v této smlouvé,
budou pouiity pouze pro vnitfni potfebu Dodavatele a nebude jich zneu2ito.
Tento zévazek se vztahuje i na véechny udaje o pfipojeném objektu
(nemovitosti), jejichi zjiéténi a evidence jsou pro Dodavatele jako provozovatele
sitl’ nezbytné.

Obé Smluvni strany se navzéjem uvédomi o skuteénostech, které by mély vliv
na obsah této Smlouvy vidy pFedem. Neni-li moZné tyto skuteénosti oznémit
pfedem, oznémi je nejpozdéji do péti dni: od doby, kdy nastaly. Nesplnéni této
povinnosti zaklédé prévo druhé Smluvm’ strany na néhradu ékody.

Stane-Ii se 2 dflvodu nové prévni upravy nékteré ujednéni Smlouvy v budoucnu
neplatnym nebo neaéinnym a lze-li je oddélit od ostatniho obsahu Smlouvy,
nebude to ml’t vliv na platnost a Uéinnost ujednéni ostatnich. Smluvnl’ strany
jsou povinny vtakovém pfipadé nahradit neplatné nebo neUéinné ujednéni
ustanovenim platnym a Uéinnym.

Smluvni Strany VSIslovné potvrzujl’, 2e zékladni podminky této smlouvy jsou
vysledkem jednéni smluvnich stran a kaidé ze Smluvnich stran méla pfileiitost
ovlivnit obsah zékladnich podminek této Smlouvy.
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6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

Jestliie kterékoli ze Smluvnl’ch stran prehlédne nebo promine jakékoliv
neplnéni, poruéeni, prodlenl’ nebo nedodrieni néjaké povinnosti vyplyvajl’ci z
této Smlouvy, pak takové jednéni nezaklédé vzdéni se takové povinnosti s
ohledem na jeji trvajl’ci nebo nésledné neplnénl', poruéeni nebo nedodrieni a
iédné takové vzdéni se préva nebude povaiovéno za Uéimé, pokud nebude
pro kaidy jednotlivy pripad vyjédfeno pisemné.

Préva vzniklé z této Smlouvy nesmi b)'/t postoupena, zapoétena nebo zastavena
bez pfedchoziho pisemného souhlasu Dodavatele, a to ani éésteéné.

Odliéné od § 1987 odst. 2 Obéanského zékoniku si smluvni Strany sjednévajl’,
2e nejisté a/nebo neuréité pohledévka Dodavatele je zpflsobilé k zapoéteni.

Tato Smlouva obsahuje aplné ujednéni o predmétu Smlouvy a véech
néleiitostech, které Smluvnl’ strany mély a chtély ve Smlouvé ujednat, a které
povaiuji za dflleiité pro zévaznost této Smlouvy. Zédny projev Smluvnl’ch stran
uéinény pFi jednéni o této Smlouvé ani projev uéinény po uzavfeni této Smlouvy
nesmi bylt vyklédén v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této Smlouvy a
nezaklédé Zédny za’vazek iédné ze Smluvnich stran. Tato Smlouva nahrazuje
veékeré ostatm’ pisemné éi Ustni dohody uéinéné ve véci pfedmétu této
Smlouvy.

Dodavatel sdélil Zékaznikovi véechny skutkové a prévni okolnosti, o nichi k
datu podpisu této Smlouvy védél nebo védét mél, a které jsou relevantni ve
vztahu k uzavreni této Smlouvy. Kromé ujiéténi, které si Smluvnl’ strany poskytly
v této Smlouvé, nebude mI’t Dodavatel iédné daléi povinnosti v souvislosti s
jakymikoliv skuteénostmi, které vyjdou najevo a o kterych neposkytl Zékaznikovi
informace pri jednéni o této Smlouvé.

Pro vylouéeni pochybnosti Smluvm’ strany vyislovné potvrzujl', 2e jsou
podnikateli ve smyslu Obéanského zékonl'ku, 2e uzavr’raji tuto Smlouvu pri svém
podnikéni, a 2e se na tuto Smlouvu tudii neuplatni ustanoveni § 1793
Obéanského zékoniku (nel'Jmérné zkréceni) ani § 1796 Obéanského zékonl'ku
(lichva). Zékaznik déle prohlaéuje, 2e nenI’ slabél’ smluvni stranou a 2e
Dodavatel svou kvalitu odbornika ani své hospodérské postaveni nezneuiivé k
vytvéreni nebo k vyuiiti zévislosti Zékaznika a k dosaieni zrejmé a nedCIvodné
nerovnovéhy ve vzéjemnych prévech a povinnostech Smluvnich stran.

Odpovéd’ Smluvm’ strany s dodatkem nebo odchylkou této Smlouvy, podle §
1740 odst. 3 Obéanského zékoniku nem’ prijetim nabidky na uzavreni této
Smlouvy, ani kdyi podstatné neméni podminky nabidky.

Smluvni strany si nepreji, aby nad rémec VYSIovnych ustanoveni této Smlouvy
byla jakékoliv préva a povinnosti dovozovény z dosavadni éi budouci praxe
zavedené mezi Smluvnimi stranami éi zvyklosti zachovévanYch obecné éi
v odvétvi tYkajicim se pfedmétu plnéni této Smlouvy, ledaie je ve Smlouvé
vyslovné sjednéno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvni strany potvrzujl', 2e
si nejsou védomy iédnYch dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti
éi praxe.

Pfipadné plnéni Smluvnl’ch stran vrémci pfedmétu této Smlouvy, které si
Smluvni strany poskytly pred nabytim Uéinnosti této Smlouvy, se povaiuje za
plnéni podle této Smlouvy. Préva a povinnosti vzniklé z tohoto plnéni se ridl'
touto Smlouvou.



6.20 Tato Smlouva nabyva’ platnosti a aéimosti dnem podpisu obéma Smluvnl’mi
stranami.

6.21 Nedilnou souéa’sti smlouvy jsou:

Pfiloha 6. 1
Pfiloha 6. 2

Véeobecné obchodni podminky Dodavatele
Technické pfiloha smlouvy 6. 2

V Praze dne: 30 .07.2913 V Praze dne: 1. 7. 2018

lng. Pavel Ernst
feditel

Spréva energetiky a technologii
Letiété Praha, a. 5.

Toméé Novotny
mistopfedseda pfedstavenstva

Technologie hlavniho mésta Prahy, as.

__
' élen pfedstavenstva
Technologie hlavniho mésta Prahy, a.s.

SCHVALENO
Prévni véci Cesky Aeroholding, a.s.
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Pfiloha E. 1 V§eobecné obchodm’ podminky Dodavatele

VSEOBECNE OBCHODNi PODMiNKY

obchodm’ spoleénosti
Leti§té Praha, a. 5.

se sidlem Praha 6, K Leti§ti 6/1019, PSC 160 08
identifikaéni 61510: 28244532

zapsane' V obchodnim rejsth’ku vedene’m Méstskym soudem V Praze, oddfl B, VloZka 14003
pro sdruZené sluzby dodévek elektriny

1. Uvodm’ ustanovenl’
1.1. Tyto V§eobecné obchodni podminky (déle jen ,,Obchodni podml’nky“) obchodnl’ spoleénosti Letiété Praha, a.s.,se sidlem Praha 6, K Leti§ti 6/1019, PSC 160 08, identifikaéni 61510: 28244532, zapsane’ V obchodnim rejstrfkuvedene’m Méstskym soudem V Praze, oddil B, Vloika 14003 (déle jen ,,Dodavatel“) upravujl’ V souladu s ustanovenim§ 1751 odst. 1 zékona 6. 89/2012 Sb., obéansky zékonfl( (déle jen ,,Obéansky zz’lkonik“) vzéjemné préva a povinnostismluvnich stran vzniklé v souvislosti nebo na zékladé smlouvy o sdruienych sluzbéch dodévek elektf‘iny (déle jen,,Smlouva“) uzaVl’rané mezi Dodavatelem a jinou fyzickou 6i prévnickou osobou (déle jen ,,Zz’lkaznl’k“).
1.2. Ustanoveni odchylné od Obchodnich podminek je moine’ sjednat ve Smlouvé. Odchylné ujednéni ve Smlouvémaji pfednost pred ustanovenimi Obchodnich podml'nek.
1.3. Ustanovem’ Obchodm'ch podminek jsou nedilnou souéésti Smlouvy.
1.4. Znéni Obchodnich podminek mfiie Dodavatel jednostranné ménit 6i doplfiovat. Zména obchodnl’ch podminekbude Zékazm’kovi oznémena prostfednictvim Energoportélu, dostupne’ho pres webovou strénku podzéloZkou Energeticky portél po zadéni pfihla§ovacfho jména a hesla, které Zékaznl'k obdril’ 0d Dodavatele (dale jen,,Energoportél“). Pokud Zékaznik se zménou Obchodnich podminek nesouhlasi, mé moinost 0d Smlouvyjednostranné odstoupit, a to ve lhfité 30 dnfi ode dne, kdy mu bude zména Obchodnl’ch podminek oznémena.
2. PovinnostiDodavatele

2.1. Dodavatel se zavazuje dodévat Zékaznikovi elektrinu V mnotVi a éase sjednaném ve Smlouvé do odbérnéhomista blize specifikovane’ho ve Smlouvé, pokud tomu nebrém’ okolnosti vyvolané provozovatelem distribuénisoustavy.

2.2. Dodavatel se zavazuje pfevzit za Zékaznika zévazek odebrat elektrinu z elektrizaénl’ soustavy ve smyslu vyhlé§kyé. 408/2015 Sb., 0 PraVidlech trhu s elektrinou, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi, tzn. prevzit odpovédnost za odchylky.
2.3. Dodavatel se zavazuje zajistit pro Zékaznika rezervovanou kapacitu sjednanou ve Smlouvé.
2.4. Dodavatel se zavazuje zajistit distribuci elektriny do Odbérne’ho mista Zékaznfl<a a syste’move’ sluiby k zaji§ténikvality elektriny odebirane’ z distribuéni soustavy.
2.5. Dodavatel se zavazuje s ohledem na stupefi zaji§térfi kvality sjednané ve Smlouvé zajistit stuper'l kvality aspolehlivosti dodévky elektrické energie dle platnych CSN, prévnl’ch pfedpisfi a pravidel provozovéni lokélnidistribuéni soustavy (dale jen ,,LDS“).
3. Povinnosti a prfiva zékazm’ka
3.1. VVkon, mnotVi a éasovy prfibéh odbéru elektfiny si Zékaznfl< s Dodavatelem sjednévé ve Smlouvé v podobérezervované kapacity. MnotVim elektriny se pro 1’16e Smlouvy rozumi skuteéné odebrané mnotVi elektriny vesledovaném mésiénim obdobi.
3.2. Zékaznik si mfiZe zvolit libovolnou odbérovou sazbu (dale jen ,,Produkt“), pokud splfiuje podminky pro jejipriznéni bliZe specifikovane’ V Ceniku sluzeb Letiété Praha, a.s., ktery je pristupny u Dodavatele (déle jen ,,Cem’k“).
3.3. O zménu Produktu pro jedno Odbérné misto mfiZe Zékaznfl( poZédat nejdfive po uplynuti 12 mésicfi od dneposlednfho nastavenl' éi zmény Produktu, pokud se 5 Dodavatelem pisemné nedohodne jinak.
3.4. Zékaznik se zavazuje ueovat své Odbérné misto ve stavu, ktery odpovidé prislu§nym technick normém aplatnym prévm'm predpisfim.
3.5. Pri zménéch instalovanych spotrebiéfi v rémci platného rezervovaného pffl<onu se Zékaznl’k zavazuje konzultovats provozovatelem LDS pfipojovéni takovych spotrebiéfi, u nichZ lze predpoklédat ovlivfiovénl’ sité v neprospéchostatnich odbératelfi. Jde zejména o spotrebiée s rézovou, koll’savou éi nelineérni, éasové proménnou charakteristikouodbéru elektfiny, motorfi s téikym rozbéhem, koh’savym odbérem elektfiny nebo s éésteénym zapinénim a o svafovacipfistroje. Pripojeni Vlastm'ho zdroje elektrické energie je nutné dy projednat s provozovatelem LDS.
3.6. Zékaznl’k si mfiie zvolit sazbu distribuce za predpoklgdu splnéni stanovenych podml'nek dle platného cenovéhorozhodnuti Energeticke’ho regulaém’ho fifadu (dale jen ERU).
3.7. Smluvnl’ strany se zavazujl’ postupovat V pripadé hrozicfllo nebo stévajl'ciho stavu nouze v elektroenergetice dleprislu§ného prévniho predpisu.
3.8. Zékaznl’k je povinen dle CSN 331500 provédét revize elektrického zarizeni na sve’m zarizenl’ ve stanovenychlhfitéch.
3.9. Zékaznfl< je povinen dle CSN 331600 provédét revize a kontroly elektrickych spotrebiéfi a elektrického ruénihonéradi béhem jejich pouZivéni V pronajatych prostorech a Vést 0 tom pisemné zéznamy a tyto zéznamy o revizi akontrole predloiit na vyiédéni pracovnfl<ovi Leti§té Praha, a. s.



4. Méf‘em’ elektf‘im a nrovz’ldéni odeétfi
4.1. Zpfisob mereni elektfiny a predavani namérenych L'ldajfi se ridi zékonem 6.458/2000 Sb., energeticky zakon, V
platném znéni a vyhlaékou MPO 218/2001 Sb. V platném znéni, kterymi se stanovi podrobnosti mereni elektfiny a
predavani technickych fidajfi a pravidly provozovéni LDS.
5. Cena a zpfisob l’lhrad\ plateb

5.1. Cena dodané elektfiny Véetné poplatku za administrativni fikon pri montaii a prevodu méfici soustavy
(elektroméru) se fiétuje podle Produktu sjednaného ve Smlouvé ve vy§i stanovene’ Cenikem platnym V dobé odbéru
elektriny. Za datum uskuteéném’ zdanitelného plnéni se povaiuje den poskytnutl' sluiby, resp. den odeétu odbéru
elektriny.
5.2. Smluvni strany se dohodly, ie Dodavatel ma pravo Cenl’k jednostranné menit. Smluvm’ strany se dale dohodly,
ie Cenl’k a jeho pripadné zmény budou zvefejfiovany tak, ie budou k dispozici u Dodavatele, nebo na vyzadénl’
zasilany Zékaznikovi po§tou, e-mailem apod. Pripadnou zménu ceny elektriny se Zékaznfk dozvi prostrednictvim
Energoportalu. Pokud Zékaznik se zménou ceny nesouhlasi, mfiZe Smlouvu z tohoto dfivodu jednostranné vypovédet
ve vypovédm' dobé 30 dnfi.
5.3. Ceny za distribuci elektfiny, systémové sluiby a ostatni souvisejici sluzby jsou stanoveny ve Vy§i a rozsahu dle
cenového rozhodnuti ERU, platného V dobé dodavky elektriny.
5.4. Sdruiené slqy dodavky elektfiny se fiétuji ve fakturéch za elektrinu ve fakturaénim obdobi, které je vymezeno
pravidelnymi a mimofadnymi odeéty V souladu s bodem 4 téchto Obchodnich podminek.
5.5. Zékazm’k je povinen V bankovnim styku s Dodavatelem, pouZivat variabilm' symboly uvedené na prislu§né
faktufe. Konstantnl’ symboly budou pouZivany dle platnych bankovnich pravidel.
5.6. Vydana faktura musi splfiovat V§echny naleiitosti dafiového dokladu ve smyslu platnych pravnich pfedpisfi CR.
Zékazm’k ma 5 dni na posouzeni toho, zdaje dodané faktura V porédku a najeji pripadné vréceni Dodavateli. Vracenim
chybné faktury se doba splatnosti pozastavuje a po dodanl’ opravné faktury zaél’na béiet doba nova. V pripadé, Ze
Zékaznik fakturu vratl', prestoie faktura byla vystavena fadne a predepsané naleZitosti obsahuje, lhfita se
nepozastavuje a pokud Zékaznfl( fakturu nezaplati v pfivodnim terminu splatnosti, je V prodleni.
5.7. Pokud Zékaznfk poukaZe platbu s nesprévnym variabilnim symbolem nebo ji poukaZe na jiny bankovnl' fiéet
Dodavatele, nei jaky je uveden na faktufe, je Dodavatel opravnén mu platbu vrétit jako neidentifikovatelnou a fiétovat
mu firok z prodlenl’ za opoidénou fihradu platby, a to od data splatnosti ai do obdrzeni spravné poukazane’ platby.
5.8. Pfi prodleni Zékaznfl<a s l’lhradou sj ednanych plateb je Dodavatel opravnén fiétovat Zékaznflmvi smluvni 1'1rok z
prodleni ve vyéi 0,05 % z dluZné ééstky denné.
5.9. Na platby za sdruiene’ slqy dodavky elektfiny pro Vice odbérnjrch mist jednoho Zékaznika, které maji stejna
bankovni spojem’ a zpfisob fihrady plateb, mfiie vyhotovit Dodavatel Zékaznikovi slouéenou fakturu.
5.10. Mistem plnéni pro penéZite’ zavazky Zékazm’ka je banka, u n12 ma Dodavatel zfizeny I’léet, jehoi éislo je
uvedeno ve Smlouvé nebo na faktufe.
5.11. Ode dne uvedenl’ mériciho zarizeni pro Odbéme’ misto Zékazm’ka do provozu jsou slqy poskytnute’
Zékaznikovi Dodavatelem povaiovany za plnéni poskytované dle Smlouvy, Véetné Obchodm'ch podminek.
5.12. Dnem uvedeni mériciho zarizeni do provozu je ten den, kdy byla obéma Smluvnimi stranami podepsana
technicka prfloha Smlouvy, ve které jsou bliie specifikovany podrobnosti tykajici se prislu§ného mériciho zarizeni.
6. Ukonéeni a zénik Smlouvv

6.1. Smlouva mfiZe byt ukonéena pisemnou dohodou Smluvnich stran na zakladé pfedchozi pisemné Zadosti o
ukonéeni odbéru ze strany Zékaznika, ve které je Zékaznik povinen uvést poZadované datum ukonéeni odbéru. Pro
vylouéem’ V§ech pochybnosti se Vyslovné uvadi, ie zéleZi na rozhodnuti Dodavatele, zda takove’ iadosti Zékaznfka
vyhovi a pristoupi tak na ukonéeni Smlouvy dohodou k Zékaznfl<em navriene’mu datu.
6.2. Dodavatel je opravnén odstoupit od Smlouvy V pripadé podstatného poru§eni Smlouvy ze strany Zékaznika,
zejména V pfipadé, ze Zékaznfl< je v prodleni s placenim Faktur za sdruZené sluiby dodavky elektriny déle nez 30
dnfi. V takovém pripadé mfiZe Dodavatel odstoupit od Smlouvy nejdrive sedmym dnem po doruéeni oznamenl’ o
odstoupeni 0d Smlouvy Zékaznikovi.
6.3. Dodavatel je opravnén z dfivodu neplacenl’ Faktur Zékaznflcem ukonéit nebo preru§it dodavku elektfiny do
odbérnych mist Zékaznika, pro které je uzavrena Smlouva, jestliie Zékaznik:

6.3.1. opakované nedodrii smluveny zpfisob platby za odebranou elektrinu Véetné Zéloh, nebo
6.3.2. neplni platebni povinnosti vyplyvajici z Vysledkfi vyhodnoceni a zfiétovani skuteéného odbéru elektrické

energie.
6.4. V pripadé podstatného poru§eni Smlouvy ze strany Dodavatele je Zékaznl’k opravnén 0d Smlouvy odstoupit.
Odstoupit od Smlouvy mfiie Zékaznl’k V takovém pripadé nejdfive sedmym dnem p0 doruéeni oznamem’ o odstoupeni
od Smlouvy Dodavateli.
7. Vx'louéeni odnovédnosti za Ekodu
7.1. Smluvnl’ strany jsou zbaveny odpovédnosti za éasteéné nebo Iiplne' neplnéni povinnostl’ danych Smlouvou za
podminek vyplyvajicich ze zakona 6,458/2000 Sb., energeticky zakon, ve znénl’ pozdéjéich predpisfi (dale jen
”Energeticky zékon“).



8. Za’wéreéné ustanovem’

8.1. Smluvni strany se dohodly, ie za dfivérne’ informace ve smyslu Smlouvy jsou povaiovény nejen ve§keré fidaje
uvedené v textu Smlouvy nebo V dokladech na které Smlouva odkazuje, ale i jakékoli informace vyménéné mezi
Smluvm’mi stranami fistné, pisemné éi V jakékoli jine' formé, éi Smluvnimi stranami jinak ziskané V souvislosti
s plnénim této Smlouvy (dale jen ,,Dl‘ivérné informace“).
8.2. Za Dfivérné informace nebudou povaiovény informace, které jsou verejné pristupné nebo znémé V dobé jejich
uZiti nebo zpristupnéni, pokud jejich verejné pristupnost 6i znémost nenastala V dfisledku poru§eni zékonne’ 6i smluvnl’
povinnosti.
8.3. Zékaznik se zavazuje, 2e bez pi‘edchoziho pisemného souhlasu Dodavatele

8.3.1. neuiije Dfivérne’ informace pro jiné 1’16e nei pro 1’16e splnénl’ povinnosti podle této Smlouvy, a nebo
8.3.2. nezverejnl’ ani jinak neposkytne Dfivérné informace Zédné tretl’ osobé, vyjma svych povérenych

zaméstnancfi, élenfi svych vnitrnich orgénfi, odbomych poradcfi a prévnich zéstupcfi. Témto osobém V§ak
mfiZe byt Dfivérné informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavézéni ueovat takovou informaci
V tajnosti, jako by byly stranou této Smlouvy. Za poru§eni povinnosti tretich osob ueovat poskytnuté
informace v tajnosti odpovidé Zékaznik tak, jako by poruéil povinnost sém.

8.4. Pokud bude jakykoli orgén stétnl’ sprévy a samosprévy, soud éi jiny verejny organ vyZadovat poskytnuti jakékoli
Dfivérne’ informace, oznémi Zékaznik takovou skuteénost okamiité pisemné Dodavateli a bude s nim spolupracovat
pri uplatnéni v§ech prostredkfi, ktere’ mohou odhaleni Dfivérné informace zabrénit.
Dodavatel je v§ak oprévnén zpristupnit Smlouvu a/nebo dfivérné informace ziskané na zékladé a/nebo V souvislosti s
n1’ spoleénosti Cesky Aeroholding, a.s., ICC: 248 21 993, se sidlem Praha 6, Jana Ka§para 1069/1, PSC 160 08, Ceské
republika (déle jen ,,CAH“) a v§em spoleénostem (véetné zaméstnancfi a statutémich orgénfi téchto spoleénostl’), ve
kterSIch ke dni zpristupnéni spoleénost CAH vlastnl' primo nebo neprl’mo podfl.
8.5. Uzavfrenim Smlouvy se ru§i V§echny smluvni vztahy, souvisejl’ci s dodévkou elektriny do Odbérnych mist
uvedenych ve Smlouvé, uzavrené mezi stejnymi Smluvnimi stranami nebo jejich prévm’mi predchfidci.
8.6. Prévni vztahy Smluvnich stran vzniklych na zékladé Smlouvy se ridi éeskym prévem.
8.7. Pro v§echna doruéovénl’ na zékladé Smlouvy se uplatni postup ve smyslu § 46-50 zékona 6. 99/1963 Sb.,
Obéanského soudnfho rédu, ve znéni pozdéjél'ch predpisfi, zejména se sjednévé nevyvratitelné prévni domnénka
doméem’ pro pripad, nebyla—li nékteré ze Smluvnich stran zastiiena na adrese sj ednané ve Smlouvé.
8.8. Smlouva mfiie bylt ménéna a doph‘rovéna vyhradné formou pisemnych dodatkfi podepsanych oprévnénymi
zéstupci obou Smluvnich stran. K névrhu dodatku jsou Smluvni strany povinny vyjédfit se do 30 dnfi odjeho obeenl'.
Po tute’z dobu je névrhem dodatku Vézéna Smluvni strana, které jej odeslala.
8.9. Ke dni zéniku Smlouvy zanikaji take’ ve§keré préva a povinnosti Smluvnl’ch stran ze Smlouvy vyplyvajici, s
vyjimkou téch zévazkfi obsaZenych V jejich ustanovenich, z jejichz povahy vyplyvé, 2e maji trvat i nadéle — zejména
nezaniké zévazek Smluvnich stran chrénit a utajovat Dfivérne’ informace.
8.10. .Tyto Obchodni podminky nabyvajl’ platnosti a fiéinnosti dne 1. 1. 2018
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