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(pro burzovní obchody se silovou elektřinou v rámcisdružených služeb dodávky eleKřiny)

Datum konáni bužovního shromážděnl: 18, listopadu 2016

ČíslóeUkcé: 617
Dodavatél (prodáva.|ící)|

Pražská plyná.enská, a. s.

zapsán v|
sídlo:
lčo: 60193492
Bankovní spojení:
zastoupeni
Jméno a příjmení makléře|
Evidenčníčíslomakléře:

oR vedeném l\4ěstslÝm soudem v Praze, oddíl B, vložá 2337
Národní 37, l10 00 Praha 1 - Nové Město
DlÓ:cz6oí93492

odběratel (kupující):

Město Dobřichovice

zapsán v:
sídlo:
lóo:0024,1181
Bankovni spojéní:
za§toupen:
Jméno a přúmení makléře:
Evidenění číslomakléře:

Registru ekonomiclÝch subjektú, ČsÚ
Vítova 61, 252 29 Dobřichovice

Popi§ p]oduKu:

43-7E01160217l0100

lng. Kateřina Tabačárová

41015

DlČ cz00241181
388029319/0800
lva Kupcová

41o42

Dodávka eléKřiny v ]ámci 5družoných služébdodávky

ol.Křiny v napěťové hladině nízkého napětí

Počď odběmých místi

28

To]mín dodávky:

1.'|.2017 -31.12.2018 (výJlmky uvedeny v Příloze
závěrkového listu č. 1)

celkové množ§tví dodávkyI

7,|3 íVŤWh

Jednotková cena bez DPH) czKi MWh
\tysoloi iarif
Nízký tařif

Distribuční sazba

cOld

965

cO2d
c25d
c26d
c45d
c62d

965

692
692
915

í 088
1 088
1 038

642
viz příloha závěrkového listu č, 1

Technické parámelry dodávky:

zúčtovacípodminkv
zúčtovacíobdobí:

- vyúčtováníbude provedeno '1x ročně v termínu dle
periodických odéč,tť]příslušnéhopíovozovatele distribuční
rok

soustavy

splatnost zúčtovacífaktuřy:

14 dní

zálohy v p.ůběhu zúčtovacíhoobdobí: čtvrtlétní

l$p
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ostaíníoodmínky:
Dodavatel bude odběrateli účtovatdodávku najedné sloučenéfaktuře (daňovém dokladu) v listinné
(papírové) podobě s tím, že za každéodběrné místo bude provedeno vyúčtovánís rozep§ánim jédnotliv,ých
položek ceny spolu s Uvedením ceny celkem a příslušnévýšéDPH v o/o a v Kč,
Dodavatel bude odběrateli předepisovata úč,tovatzálohy najédnom sloučenémpředpisu a sloučeném
daňovém dokladu o pňjeti platby V listinné (papírové) podobě s tíň, že celková záloha a přijatá platba bude
rozepsána na dílčízálohy zajédnoťivá odběrná ňísta spolu s uvedenim ceny celkem a příslušnévýše DPH

v7oavKč,

Dodavatelje povinen na Výslovné vyžádán í jed notlivého odběratele:
. používat eleldronickou fakturu s následným zaslánim faKury v papirové podobě,
. namísto sloučenéfaktury používat faKUru na každéjednotlivéodběrné misto.
. namísto sloučenéhopředpisu záloh a §loučeného daňového dokladu o pňjetí platby použlvat předpis záloh
a daňový doklad o pňjetí platby za každéjednotlivé odběrné místo,
Dodavatelje povinen u odběmých mirt s jiným než ročnímzúčtovacímobdobím umožnit samoodečet
není-li odečet měřIcího zařízení prováděn dálkově. Dodavatel provede bezplatné vyúáováni po zaslání
samoodečtú ze strany odběratele, Keíému budou zaslány V termínu a způsobem stanoveným dodavatelem.
Dodavatelje povinen poskytnout odběráeli na jeho Vyžádánl bezplatné mimoFádné Vyúčtováni k 31. prosinci
kalendářního íoku, pokud odběratelzašle dodavateli v termínu a způsobem stanoveným dodavatelem,
společně s vyžádáním mimořádného vyúčtovánísamoodečet, provedený k poslednímu dni uplynulého
kalendářního íoku.
Dodavatelje povinen poslqtnout data o odběréch a fakturacivšech odběrných míst V eleKronické podobě
ve fomátu .xls po skončeníobdobl dodáVky centrálnímu zadavateli, Město Dobřichovice, Vítova 61,25229
Dobňchovice, lČ: oo24íí81 na e-mailovou adÉsu lng. Petía Hampla: starosta@dobrichovice,cz,

Dodaci Dodmínky
1, Dodavateljé povinén dodáVat sjednané množstvísilové elektřiny do odběrného mista odběratele,
V rožsahu a za podmínek uzavřeného buzovního obchodu (záVěrkového listu) v kvalitě podle přislušných
platných právnich předpisú, pokud tomu nebránl okolnosti vyvolané provozovatelém distlibučnísoustavy

nébo okolnosti §tanovené právními předpisy.

2.

za sjednané rnnožství dodávky silové elektřiny se považuje skutečně dodané a odébranémnožsful
eleKřiny v odběrném mistě odběratele, celkové množstvl dodávlq silové eleKřiny uvedené na
záVěrkovém listu představuje předpokládané množstvl dodávky elektřiny.

3. Dodávka silové elektřiny se uskutečňuje V napěťové hladině nízkéhonapětí V souladu s hodnotou
hlavního jistiěe před měřícím zařIzením,
4. Dodávka silové elektřinyje splněna přéchodem elektňny z příslušnédistíibučnísoustavypřes měřici
zařízeni do odběrného místa odběratele, Měřeni dodávék, Včetně Vyhodnocování a předávání výsledků
měřeníje zajišťováno provozovatelem distlibučnísoustavy podle přislušného platného práVního
předpisu, Pokud provozovateldistribuční soustavy evidujejiný údajo typu méření, nežje údaj uvedený
v závěrkovém listu, plati údajevidovaný provozovatelem distribuční soustavy.
5. Dodavatelje povinen zajistit na v|astnijméno a na vla§tní účetpro odběmé místo odběratele dopravu
elektřiny a ostatnísouvisejícislužby a dáleje povinen uzavřit s provozovatélém distribučnIsoustavy
jménem a na účetodběíatele smlouvu o distribuci elektřiny do odběrného ňista odběratele,
6. odbě.atel uzavřením buzovního obchodu souhlasí, aby dodavatel uzavřels provozovatelem distribučni
soustavy §mlouvu o distribuci elektřiny do odběrného mísia a dále je povinen poslqtnout dodavateli
k uzavření smlouvy o distribuci elektřiny nezbytnou součinnost, Dodavatelje oprávněn pověřit uzavřenim
smlouvy o di§tribuci elektřiny do odběrného místa třetí osobu, avšak odpovědnost vúčiodběrateli za
uzavřenitakové smlouvy nese sám.
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7, Dodavatélje povinen ve smyslu přislušného platného právního přédpisu přefzít závazek odběraiele
odebrat eleKřinu z elektrizačnísoustavy a nést plnou zodpovědnostza odchylku odběratele ýztahujíci
se k odběmému místu odběratele (dále ,,přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavate|e"), z důvodu
přenesení odpovědnostiza odchylku na dodavatele není odběratel opráVněn mít pro dodávku eleKňny do
odběrného místa dle buzovního obchodu (závěrkového listu)jiného nebo více jiných dodavatelů.
8, sjednaná dodávka elektfiny múžebýt omezena, pokud bude provozovatelem pFenosové soustavy nebo

provozovatelem distribuční soustavy vyhlášén stav nouze podle příslušných platných práVních předpisů.
odběmá místa s odběrem élektňny ze žaříženidistrib!čních soustav s napětim do 1 kV s hodnotou
jističe nižšínež 200 A jsou zařazena v souladu s platnými právnImi předpisy do regulačniho stupně č. 2.
odběmá místa s odběrem elektřiny ze zařízeni distribučníchsoustav s napětím do 1 kV s hodnotou jističe
přéd eléK.oměrém 200 A a vyššíjsouzařazena V regulačnich stupnlch č, 4 a 6. odběratélje povinén
§ledovat infolmace o vyhlášení omezujícich regulačníchopatření v případě hrozícího nebo stáVajícího
§tavu nouzé v eleKroeneígetice. Dodavatel iodběratelj§ou povinniv případě hrozícího nebo stávajicího
stavu nouzé V eleKroenergetice postupovat podle příslušnéhoplatného práVního předpisu,

9. odběratelje povinen při odběru eleKřiny dle uzavřeného burzovniho obchodu (závěrkového listu)
respeKovat podmínky distribuce elektřiny príslušnéhoprovozovatele distribučnisoustavy a dále je

povinen udžovat odběrná zařízení ve stavu, kierý odpovídá příslušnýmtechnickým normám a platným
Píávnim Předpisům.

platební Dodminkv
1.

odběratelje povinen zaplatit dodavatéliza dodávku elektřiny cenu, která je tvořena:
a) cenou za silovou eléktřinu ,
b) cenou za distribuci elektřiny, systémovéslužby a ostatni související službý Kerá bude stanovena
v souladu s všeobécně závaz nými právnimi předpisy, zejména cenovými rozhodnutími příslušných
správních a regulačníchorgánů,

2. Dodávlq eleKřjny se účtujív zúčtovacímobdobí faKurami, Keré musi mít náležitosti daňových dokladů
podle příslušných právních předpisů.
3. K účlovanéceně dodávky eléldřiny se připočitává daň z elektřiny, daň z přidané hodnoty, poplatky a jiné
nepřímé daně stanovené v souladu s příslušnými právnimi přédpisý
4.

V průběhu zl]č,tovacíhoobdobí hradi odběratel dodavatéli za dodávlq elektřiny píavidélnézálohy, pokud
neni bUžovním obchodem sjednánojinak. Jejich v,ýšéjé určena podle celkové předpokládané platby
odběratele za příslušnéfakturační období včetně daně z přidané hodnoty. Dodavatelje povinen po
uzavření bulzovního obchodu (závěrkového listu) vystavit odběratéli v souladu s podmínkami uzavřeného
buzovního obchodu (závěrkového listu) platební kalendář s uvedenlm počtu, výše a splatnosti žáloh,

5, Zálohy zaplacené odběratelem na příslušnézúčtovacíobdobi budou dodavatelem vypořádány vé faktuřé

za zúčtovacíobdobí, Rozdil ve faktuře mezi vyúáovanou částkou a zaplacénými zálohami, Kerý je
nedoplatkem odběratele, je odběratel povinen zaplatit dodavateli

V

termínu splatnosti faKury, Rozdíl

Ve faktuře mezi vytlčtovanou částkou a zaplacenými zálohami, Keni je přéplatkém odběratele, dodavatel
Vráí odběrateli v termínu splatnosti faktury na bankovní účetodběráele uvedený V závěrkovém listu

s použitím variabilnlho symbolu uvédénéhona faktuře. Pokud není bulzovnírn obchodem sjednánojinak,
je dodavatel opláVněn přeplatky a nedoplatky odběratele převádět do dalšiho zúčtovacíhoobdobl, dále
je oprávněn započitat přéplaték odběratelé na úhradu záloh v dalším zúčtovacímobdobí, přičémžpřevod
a započténítěchto č,ástek jé povinen vždy oznámit odběrateli,
6. odběratelje povinen provádětvšechny platby bezhotovostně v tuzémskéměně, pokud není bužovním
obchodem (závěrkovým listem) sjednánajiná měna, na bankovní účetdodavatele uvedený na přislušné
faktuře s použitím variabilního symbolu uvedeného na faktuře. Pokud odběratel poukáže platbu
s nesprávným vaíiabilnlm symbolém, nebo ji poukáže najiný bankovní účetdodavatele, nežje uvedeno
na faktuře, je dodavatel oprávněn platbu víátit odbératelijako neidentiíikovatélnou a účtovatúrok
z prodlení za opožděné placeni od data splatnosti faktury až do obdženi §právně poukázané platby.
7. zaplacénímplateb sé rozumí připsání příslušnéčástky na bankovní účetdodavatéle. PřipadneJi den
splatnosti fakfury nebo zálohy na den pracovního volna nebo klidu, je dnem splatno§ti nejbližšínásledujícl

pracovní den.

lSp
8.

9.
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V přlpadě prodlení odběratele s úhradou jakékoliv částky vyplývajicí z uzavřeného bUrzovního obchodtl
z dlužné částky
1závértovéno tistu;,;e odběratel povinén uhradit dodavateliúrokz prodlenlve vtiši0,05 %
za každý den prodlenl.
V případě, že je odběratelv prodlení s úhradou jakékoliv částky vyplývajiclz uzavřeného buzovnlho
obchodu, má Óodavatél právo zaslat odběrateli písemné výzvy či upomínlq k placení, odběratelje
v takovém případě povinen uhradit dodavateli náklady spojené sé zasláním písemné výzvy či upomlnky
k placení,
připadé prodlení dodavatele s úhradou jakékoliv částky vyplývajIcíz uzavřeného bulžovního obchodu
o/"
z dlužné částtq
(závěikovéňo listu), je aodavatel povinen uhradit odběrateli úrok z píodlenívé výši 0,05
prodleni.
za každý den

1o.

v

Reklamace
1, zjistí_li odběratel chyby nebo omyly pň vyúčtovánídodávky elektňny dle uzavfuného bu.zovniho obchodu

(iávěrkového listu), má právo přislušné vyúčtování(faKuru) u dodavatele reklamovat, Reklamace musi
mít písemnou formu a její uplatnění nemá odkladný účinekna splatnost faktury, vyjma zcela zjevné chyby,
nedohodné-li se odběratel a dodavatel jinak.

2. Dodavatélje povinen reklamaci přezkoumat a výsledek přezkoumáníje povinen oznámit odběratelive
lhútách stanovených příslušnými právními předpisy,

omezení a Dřérušenídodávkv
1. Dodavatelje oprávněn pFerušit nebo omezit v nezbytném rozsahu dodáVku elektřiny dle buzovního
obchodu (iávě.kového listu) V odběmém místě v případech neopíávněného odběru, Keíý je definován

přlslušnými platnými právními předpisý

2. Přelušení nebo omezénídodávlq eleKřiny z dúvodu neoprávněného odběru bude pmvédeno
plovozovatelem distribučni soustavy na žádost dodavatele bezprostředně po zjištění neopévněného
odběru a bude provedeno na náklady odběratéle.
3, přerušením nébo omezením dodávlq elektřiny v případech neoprávněného odbéí!ne\.zniká odběrateli
právo na náhradu škody a ušlého zisku na dodavateli a na provozovateli distíibučnísoustavy,
4. odběratelje povinen uhradit dodavateli náklady spojené s přerušenim, obnovénímnebo ukončenim

dodávky eleKřiny z důVodu neoprávněného odběru,

odstouDení od burzovního obchodu (závě]kového li§tu}
1. Dodavatelje oprávněn odstoupitod buBovního obchodu (závěrkového listu) v případě:

podmínek búlzovního obchodu (závěrkového listu) odbératelem,
30 kalendářních dní z důvodu nečinnosti nebo neplněni povinností odběratéle
bije-lidélejak
z důvodu
irerušená doaavka eleKřiny ze strany dodavatele nebo plovozovatéle distribučnI soustavy
neopráVněného odběru eleKřiny,
c) je]i odběratel v úpadku neboje mu povoleno vyrcvnání,

a) podstatňého porušenípovinností

2.

3.

-

za podsiatné porušeni povinností- podminek buzovniho obchodu (závěrkového listu) odběratelem se

považuje zejména:
l)' je-li Ódběiatel i přés doručenívýzvynebo upomínl(y k placení v prodlenisé zaplacením peněžitého
závazku vyplývajícíhoze závěrkového Iistu irvajícího déle než 14 kalendářních dni, žejménav prodlení
s placením záloň nebo faKurza dodávku élektřiny, smluvních pokut, vyúčtovánímúroku z prodlení
n;bo škody, nákladů spojených s upomináním, zahájenim přerušéní,pře.ušením, zajištěním obnovení
nebo s ukončenímdodávky elektřiny,
b) porušFli odběratel podstatně povinnosti- podmínky zvlášť specifikované bužovnímobchodem
(závěrko\.ým listem),

odběíatelje oprávnén odstoupit od bužovního obchodu (záVěrkového listu) v připadě:
a) podstatňého porušénípovinností - podmínek bužovního obchodu (závěrkového listu) dodavatelem,
b) jélidodavatelv úpadku nebo je mu povoleno vyrovnání,

t$;,
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za podstať!éporušenípovinnosti- podmínék bužovnlho obchodu (žáVěrkového listu) dodavatelem se
považu.ie zejména:
a) bezdůvodnépřérušeni, omezení nebo Ukoněeni dodávky eleKřiny dodavatelem,
b) bezdůvodnénezajištění dopravy eteKřiny a souvisejíclch služeb ze strany dodavatele,
c) je-li dodavatel i přes doručení výzvy nebo upomínky k placení v prodleni §é zaplacenlm peněžitého
záýazku wplývajicího ze závěrkového listu trvajícího déle než 14 kalendářnich dnů,
d) poruší-li dodavatel podstatně

(závěrkovým listem).

povinnosti- podmínky zvlášť specifikované bulzovním obchodem

5. odstoupení od buzovního obchodu (závěrkového listu) musi být provedeno písemně a je účinnédnem
doručénípísemného oznámenlo odstoupení druhé smluvní straně, nebo pozdějšim dnem, Kerý jé
V oznámení o odstoupení odstupujlcí smluvnlstranou stanoven. od§tupujlcí smluvnístranaje povinna
oznámit odstoupení od buÉovníhoobchodu (závěrkového listu) přislušnému provozovateli di§t.ibučni
soustavy.

komúnikacéa doruěování
1. Koíéspondence, ožnáméníčijinésdělení učiněnémezismluvními stranami na základě užavňeného
bUrzovního obchodu (závěrkového listu) musí mít písemnou podobu a musí býtv če§kém jazyce (dále

"pí§emnosť).
2. Pi§emnosti se považuji za doručené|
a) osobnim doručeníma pfudáním kontaKníosobě smluvní st.anl kierá je adresátem,
b) pátým kalendářním dnem ode dne odeslání dopoíučenéhodopisu na kontaktní adresu §mluvni stlany,
která je adresátem, nebo dříVějšímdnem doíučení,
c) zpětným potvrzením faxové nebo elektronické zpráVy, která byla odeslána na kontaktní faxové čí§lo
nebo emailovou adresu smluvní slraný která jé adresátem,
3. smluvni strany jsou povinny oznámit druhé smluvní stranějakékoliv změny v kontaktnlch údajíchpro
doručovánípísemností.za doručenébudou považovány i plsemnosti, které se vrátí odesllající smluvní
§ranějako nedoručené v důsledku neoznámení nových kontaktních údajůstranou, ktérá je adresátem,

KontaKní údaiei
Dodavatel: Daniel ŠIr,tel.,. 267 175 164, e-mail. daniel.sir@ppas.cz

odběratel: lng. Pétr Hampl, tél,: 602 359 913, e-mail: starosta@dobíichovice,cz

Mlčenlivo§i
1. Dodavatel a odběratel se zavazují, že neposkytnou záVěrkový listjako celek anijeho část (Kera není
veřejně známa) a neveřejné informace z něho plynoucí třetl osobě bez předchozího písemného souhlasu
druhé smluvnístraný kromě případů, kdy jim zveřejněnl nebo poskytnutí třetiosobě určuje přislušný

právnípředpis.

2. Dodavatel a odběratelse zavazují přijmout technická a organizačnívnitřníopatřenik ochrané neveFejných
informací, zejména důvěrných informaci a osobních údajů.

předcházení škodám
1, Dodavatéla odběrateljsou povinni navzájem se informovat o Všech sk]téčnostech, kterých jsou si
Vědomi, a Keré by mohly vé§t ke škodám, a jsou povinni usilovat o odvráceni hrozících škod.

2, Dodavatel a odběratel se zprostí povinnosti k náhradě škody za podmínek dle ust. § 2913 zákona
č. 89/20í2 sb,, občanslý zákoník v platném znění, nebo za podmínek vyplývajícíchzé zákona
č. 458/2000 sb., o podmínkách podnikání a o \rykonu §tátní správy v energeticlqích odvěfuích v platném

znění.

í§p;::llllrcln.^.
ostatní uiednáni
1,

obchod
závěrkový listje smlouvou o sdružených službách dodávky eleKiiny mezidžitélémlicénce na
podle
č, 89/2012
zákona
1ooo"u"t"t"m) a oprávněným zákaz nikem (od6ěratelem), uzavienou
výkonu
podnikánl
a
o
podmínkách
"Šr.,
"tuttiinóu
ooeansiy zakontr v pbtném zněni, zákona č. 458/2ooo sb., o
odvětvícll v platném znění (Enérgetický zákon) a příslušných souviséjících
"pÓ'\/
"n"rg"tických
"uini
předpisů.
právních

(závě,kového
2, Dodavatela odběratéljsou povinni postupovat při Plnění podmínek bulzovního obchodu
pravidly
platnými
listul v soutaou s poomínkami pnslušnétro buzov;ího obchodu (závě*ového listu),
příslušnými
provozovate]e distribučnt sou§taly,
|roJozovani uistri'uueni sousb;y místně přislušného
předpisy
normami.
a
iechnickými
Právními

že
3. odběratelje oprávněn ukončit odběr elektřiny v odběrném mistě vpřipadě, kdy dodavateli doloží,
nebo
z
dúvodu
místu
,ltóneuje Jorer etettiiny z důvodu změny př;Vodu vlastnicloich práv k odběmému
V takovém připadě je dodavatel povinen
ryzicxeiituiaace oouerňeho mí§ta (živelni pohloma, demolice).
Likončit dodávku elektřiny do odběmého mista nejpozději do 30 kalendálnlch dnú ode dne oznámení
odběratele o ukončení odběru eléKřiny z \^iše uvedených dúvodů,

4. Dodavatela odběEteljsou se souhlasem bUžy opráVněni ukončit plněni buzovního obchodu
(závěrkového listu) rovněž Vzájemnou písemnou dohodou,

eleKřiny do
5, Uzavřením bužovního obchodu (závěíkového listu) se ke dni zahájeni sjednané dodávky
odběrného
odběmého místa rušívšechny smluvní ýztahy související s dodávkou eleKřiny do tohoto
právnimi předchůdci před
místa, Keré byly uzavřeny m;zi dodavatelem a odběratelém nebojejich
uzavřéním burzovního obchodu.

platným právním řádem
6. Pokud by se jakékoliv ustanovení závělkového listu dostalo do rozpoíu s
Česre rópulíiry ei mezinárodní smlouvoú, kterou je Česká republika vázána,_bude tákovéto ustanovení
skutečnost
áutomatict<y pŇazovano za neplatné a bude postupováno dIé aktuální právní úpravy, Tato
nemá vliv ňa phtnost a účinno§t ostatnich ustanovéni závěrkového listu,

případnéspory vyplývající
7, Dodavateta odběíateljsou povinni vynaložit veškeréúsill k tomu, aby byly
z btlžovního obchoduizávérkového listu) urovnány smírnou cestou, k tomuto vyvinou vzájemnou
§oučinnost.

Rozhodčídoložkai
mezi
Vtechny spory vznikajícíz této smlouvy a v souvislosti s ni, které se nepodaíi odstranitjednáním
při Českomoravské komoditni
stranami, ouaóu roznóoovány s konečnou platnostl u Rozhodčiho soudu
jédním
rozhodci,
nebo
více
podlejeho
Řádu
burze Kladno
V Kladně dne 18. 1'1.2016
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