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(pro bužovní obchody sé silovou éléKňnou V rámci sdružených služeb dodávky elektřiny)

Čísloaukce: 617

Datum konání bužovního shromážděni: 18. listopadu 2016

Dodavatel (p.odávaiící):

Pražská plynárenská, a, s,

zapsán v:
sídloI

oR vedeném Městsl{ým soudem

lóo:60í9M92

Bankovní spojení:
zaatoupen:
Jméno a příjmení makléře:
Evidenčníčislo makléře:

Národní 37, 1í0 00 Praha
DlČ: cz60193492
43-7801160217l0100

v Praze, oddil B,

1 - Nové

Město

vložé2337

lng. lGteňna Tabačárová

41015

odběrateI (kupující):

základní škola Dobřichovice

zapsán V:
sídlo:
lčo: 47003057
Bankovní spojenI:
zastoupén:
Jméno a příjmení makléře|
Evidenčníčí5lomakléře|

Registru ekonomiclíých subjektů, ČsÚ
5. května 40, 252 29 Dobňchovice

Popi§ p.oduKui

Dodávka éleKřiny v ]ámci 9družéných služébdodávky
élektřlny v napěťové hladině nizkého napětí

Počet odbě]ných ml§ti

4

Teřínín dodávky:

1,1.2017 -31.12.2o1a

celkové množ§tví dodávky:
Di§lribuční sazba

Dlě cz47oo3o57
388028359/0800
lva Kupcová
41042

40í í,iwh
Jednotková cena
Nízký tarif

DPH) czKlMWh
\ry§oký tarif

cOld

965

cO2d
c25d
c26d
c45d
c62d
Technické parametry dodávky:

965
692

1 088

692

1 088

9í5

í 038
642

Viz Příloha záVěrkového l]stu č, 1

zúčtovaciDodmínky

zúčiovacíobdobí:

rok- Vyúčtováníbude provedeno

splatnost zúčtovacífaKUry:

14 dní

1x ročně v termínu dle
periodických odečtůpřislušného provozovatele distribučni
,1)
soustavy (Výjimky uvedeny v Příloze záVěrkového listu č.

zálohy v přúběhu zúčtovacíhoobdobí: čtvrtletní(Výjimky uvedeny v Přlloze závěrkového listu č, '1)
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o§tatní Dodmínkv:
Dodavatel bude odběrateli úóovat dodávku najedné sloučenéfaktuňe (daňovém dokladu) v listinné
(papírové) podobě s tím, žéza každéodběrné místo bude provedeno Vyúčtování§ rozepsáním jednoilivých
položek ceny spolu s uvedénímceny celkem a příslušnévýše DPH v % a v Kč.

Dodavatélbude odběrateli předepisovat a úětovatzálohy najednom sloučenémpředpisu a sloučeném
daňovém dokladu o přijetí platby v listinné (papírové) podobě s tím, že celková záloha a pňjatá platba bude
rozepsána na dílčízálohyzajednotlivá odběrná místa spolu s uvedením ceny celkem a příslušnévýše DPH
v

o/b

aý Kč.

Dodavatelje povinen na Výslovné vyžádán í jednotlivého odběratele:
. používat elektronickou faKuru s následným zasláním faktury v papírovépodobě.
. namísto sloučenéfaKury používat faKUru na každéjednotlivéodběmé místo.
. namísto §loučeného předpisu záloh a sloučenéhodaňového dokladu o přijetí platby používat předpis
záloh
a daňo\^i doklad o pňjétíplatby za každéjednotlivéodběmé místo.
Dodavatelje povinen u odběrných míst sjiným néžroěním zúčtovacímobdobim umožnit samoodečet
néni-li odečet měřícího zařízenl prováděn dálkově. Dodavatel provede bezplatné vyúětování po zaslání
samoodečtŮ ze stEny odběratélé, Keré mu budou za§lány v termínu a způsobém stánoveným dodavatelém.
Dodavatelje povinén poskytnout odběráeli na jého vyžádání bezplatné mimořádné vyúčtováník 3í. prosinci
kaléndářního roku, pokud odběratelzašle dodavateli v termínu a zpúsobem stianoveným dodavatelem,
společně s vyžádáním mimořádného Vytlčtování §amoodečet, provedený k poslednímu dni uplynulého
kalendářního roku,
Dodavatelje povinen poskytnout data o odběrech a fakturaci Všech odběmých mí§t v elektronické podobě
Ve formátu ,xls Po skončeníobdobí dodávky centrálnimu zadavatéli, Město Dobfichovice, Vítova 61,25229
Dobřichovicé, lc: 00241181 na e-mailovou adresu lng. Petra Hamplá: starosta@dobíichovice.cz.

Dodací podmínky
1, Dodavatelje povinen dodáVat sjednané množstvísilové eleKřiny do odběrného mlsta odběratele,

v rozsahu a za podmínek uzavřeného burzovniho obchodu (záVěrkového listu) v kvalitě podle při§lušných

platných píáVníchpředpisů, pokud tomu nébrání okolnosti vyvolané provozovatelem distlibučni soustavy
nebo okolnosti stanovené pláVnimi předpisy,

2. Za sjednané množstvídodávky silové elektřiny se považuje skutečně dodané a odebrané množství
eleKřiny v odběrném mIstě odběratele, Gélkovémnožství dodávky silové élekřjny uvedené na
záVěrkovém listu představuje předpokládané množství dodávky elektřiný
3, DodáVka silové eleKřiny se uskutečňuje V nápěťové hladině nízkéhonapětí V souladu s hodnotou
h lavn iho .iističe pňed měřícím zařlzenIm.

4. DodáVka silové elektřiny jé splněna přechodem elektřiny z přIslušné distňbučni sou§tavy přes měřící
zařízení do odběrného místa odběratele. Měření dodávék, včetně Vyhodnocování a předávání výsledků
měřeníje zajišťováno provozovatelem distribučn í soustavy podle příslušnéhoplatného právnlho
předpisu. Pokud provozovateldistdbuční soustavy éVidujéjinýúdáj o typu měření, nežje úda.iuvedený
V záVěrkovém listu, plati údaj evidovaný provozovatelem distribučni soustavy,
5, Dodavatelje povinén zajistit na Vlastníjméno a na vlastňi účetpro odběrné místo odběratéle dopravu
élektňny a ostatní související služby a dále je povinen uzavřít s provozovatelem distribučnisoustavy
jménem a na účétodběratele smlouvu o distribuci elektřiny do odběrného místa odběratele,
6. odběratel uzavřením buzovniho obchodu souhlasí, aby dodavatel uzavřél s provozovatelem distribuční
soustavy smlouvu o distribuci elektřiny do odběrného mista a dále je povinen poskytnout dodavateli

k uzavření smlouvy o distribuci elektřiny nezbytnou součinnost, Dodavateljé oprávněn pověňt uzavřéním
smlouvy o distribuci elektňny do odběrného mí§ta třetíosobu, avšak odpovědnostvůči odběrateliza
uzavření takové smlouvy nese sám,
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7. Dodavatelje povinen Vé smy§lu při§lušného platného práVního přédpis! pře\rzít závazek odběratélé

odebrat elektfinu z eléktízačnísoustavy a nést plnou žodpovědnostza odchylku odbě.atélévztahujicí
se k odběrnému místtr odběratele (dále ,,přenesení odpovědnostiza odchylku na dodav€tele"). z důvodu
přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele není odběratel oprávněn mit pro dodáVku eleKňny do
odběrného místa dle buzovního obchodu (závěrkového listu) jiného nebo Vicejiných dodavatelů.

8, sjednaná dodávka elektřiny můžebýt omezena, pokud bude provozovatelem přenosové soustavy nebo
provozovatélem di§tribuční soustavy vyhlášen stav nouze podle príslušnýchplatných právních předpisů.
odběrná místa s odběrem élektřiny ze zařízení distribučníchsoustav s napětím do ,1 kV s hodnotou
jističe nižšínež 200 A jsou zařazena v souladu s platnými právnlmi předpisy do regulačníhostupně č, 2,
odběmá místa s odběrem élektřiny ze zařízenl distdbučníchsoustav s napětím do 1 kV s hodnotou jističÉ
přéd eleKroměrem 200 A a Vyššíjsouzařazena V regulačníchstupních č, 4 a 6. odběratélje povinén
sledovat informace o vyhlášení omezujíc|ch ré9ulačnlchopatřéní v připadě hrozícího nebo stáVajícího
stavu nouze v elektroénérgétice.Dodavatel i odběrateljsou povinni v případě hrozicího nebo stávajícího
stavu nouze v elektroenérgetice postupovat podle příslušnéhoplatného právního předpisu,
9. odběratelje povinen pň odběru elektňny dlé uzavřeného buzovního obchodu (závěrkového listu)
re§pektovat podmínky di§tribuce elektřiny příslušnéhoprovozovatele distribuční soustavy a dále je
povinen udžovat odběrná zařízení Ve stavu, Keď odpovídá příslušným technickým normám a platným

právním předpjsúm.

Platební Dodmínky

l, odběratélje povinen zaplatít dodavateliza dodávku élektňny cenu,
a) cenou za silovou eleKřinu

kierá jé tvořena:

,

b) cenou za distribuci eléKřiny, systémovéslužby a ostatní souviséjícíslužby, ktelá bude §tanovena

v souladu s všeobecně závaznými právními předpisy, zéjménacenovlimi rozhodnutími příslušných

sPrévnícha regulačních orgánů,

2. Dodávky elektřiny se účtujív zúčtovacimobdobí faKurami, Keré musí mit náležitosti daňovýGh dokladů
podle příslušných píávních předpisů.
3. K úč,tovanéc€ně dodáVky eleKřiny se připočítává daň z elektřiny, daň z přidané hodnoty, poplatky a jiné
népřímédaně stanovené v souladu s příslušnými právními přédpisý
4, V píůběhu zúčtovacíhoobdobí hradí odběratel dodavateliža dodávky eléktřiny pravidélné žálohy, pokud
není burzovním obchodém sjednánojinak, Jejich Výšéje určena podle celkové předpokládané platby
odběratele za přísl!šnéfakturační období včetně daně z přidané hodnoty. Dodavatelje povinen po
uzavření bužovního obchodu (závěrkového listu) vystavit odběrateli v §ouladu s podmínkami uzavřeného
buzovního obchodu (závěrkového listu) platební kalendář s uvedením poáu, v,ýšéa splatnosti záloh.
5. zálohy zaplacené odběratelem na příslušnézúětovacíobdobi budou dodavatelem vypořádány ve faktuře
za zúčtovacíobdobí. Rozdílve faktuře mezivyúčtovanou částkou a zaplacenými zálohami, Kerý je
nedoplatkém odběratele, je odběratél povinen zaplatit dodavateli v termínu sptatnosti faktury, Rozdíl
vé faktuře mezivyúčtovanou částkou a zaplacenými zálohami, který je pFeplatkem odběratele, dodavatel
vrátí odběrateli v termínu splatnosti fáktury na bankovní účetodběratele uvedený v záVěrkovém listu
s použitím Variabilního symbolu uvedeného na faktuře, Pokud není bužovnímobchodem sjednánojinak,
je dodavatel oprávněn přeplatlv a nedoplatky odběratele přévádět do dalšíhozl]čtovacíhoobdobí, dále
jé oprávněn započítatpřeplatek odběratele na úhradu záloh v dalšim zúčtovacimobdobí, pňčemžpřevod
a zapoěteni těchto částekje povinen vždy oznámit odběratéli.

6, odběratelje povjnen provádět Všechny platby bezhotovostně v tuzem§ké měně, pokud není bu.zovním
obchodem (závěrkov,ým listem) sjednánajiná měna, na bankovní účetdodavatele uvedený na příslušné
faktuře s použitim variabilního symbolu uvedeného na faktuře, Pokud odběratel poukáže platbu
s néspráVným variabilním symboIem, nebo ji poukáže najiný bankovní účetdodavatele, nežje uvedeno
na fuKuře, je dodavatel oprávněn plalbu vrátit odběratelijako neidentiíikovatelnou a účtovatúrok
z prodlení za opoždénéplacení od data splatnosti faktury až do obdženísprávně poukázané platby.
7, Zaplacením plateb se rozumi připsání příslušnéčástky na bankovni účétdodavatelé. Připadn+li den
splatnosti faktury nébo zálohy na den pracovniho volna nebo klidu, je dnem §platnosti nejbližšínásledující

pracovní den.
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V případě ptodlení odběratele s úhradou jakékoIiv částky vyplývajícíz uzavřeného burzovního obchodu
(závěrkového listu), je odběratel povinen uhradit dodavateli úrokz prodleníVe výši 0,05 % z dlužné částky
za každý den prodléní.

9,

V případě, žejéodběratel v prodlení s úhradou jakékoliv částky vyplýVajlcí z uzavřeného bu|zovnlho
obchodu, má dodavatel pravo zaslat odběrateli písemné výzvy či upomínky k placení, odběratelje
V takovém případě povinen uhradit dodavateli náklady spojené se zasláním písemnévýzvy či upomínlq
k placenl.
V případě prodleni dodavatele s úhradou jakékoliv částky vyplývajicí z uzavřeného bulzovního obchodu
(záVěrkového li§tu), je dodavatel povinén uhradit odběráeli úrok z prodlenive v,ýši 0,05 % z dlužné částky
za každý dén prodlení.

10.

Reklamace

í, zjistí-li odbě.atel chyby nebo omyly

při vyúáování dodávky elektřiny dle uzavřeného buzovního obchodu
(závěrkového listu), má právo příslušnévyúčtování(faKuíu) u dodavatele reklamovat, Reklamace musl
mít písemnou formu ajejí uplatnění nemá odkladný účinekna splatnost faktury vyjma zcela zjevné chyby,
nedohodneli se odběíatel a dodavatel jinak,

2. Dodavatelje povinen reklamaci přezkoumat a výsledek pňezkoumáníje povinen oznámit odběrateliVe
lhůtách stanovených palslušnými právními předpisy,

omazení a Dřeřušení dodávky
1. Dodavatelje opráVněn přerušit nebo omezit V nézbytném rozsahu dodáVku eléktřiny dlé burzovního
obchodu (záVěrkového listu) v odběrném místě v případéch neopráVněného odběru, Kerý je definován

příslušnými platnými pravními předpisy,

2, Přerušení nebo omezení dodávlq elektřiny z důVodu neoprávněného odběru bude provedéno
plovozovatelem distribučnísoustavy na žádo§t dodavatele bezprostředně po zjištěníneoprávněného
odběru a bude provedeno na náklady odběratele,
3, Přerušením nebo omézénímdodávky elekřiny v případech neoprávněného odběru nevzniká odběrateli
práVo na náhradu škody a ušléhozi§ku na dodavateli a na provozovateli distribučni soustavy.

4, odběráelje povinen uhradit dodavateli náklady spojené s přerrršením, obnovenim nebo ukončením
dodávky elektřiny z důvodu neoprávněného odběru,

od8touDeni od burzovniho obchodu {závěrkového listul

í, Dodavatélje oprávněn odstoupit od burzovního obchodu (žávěrkového listu)

v případě|
a) podstatného porušeni povinností- podmínek bužovního obchodu (závérkového listu) odběratelem,

b)je-lidélejak 30 kaléndářních dni z dl]Vodu néčinnosti nebo nep|nénípovinností odběratele

přérušena dodáVka eleKřiny ze strany dodavatelé nébo plovozovatele distribuční soustavy z dúvodu
néoprávněného odběru eleKřiny,
c) je]iodběratelv úpadku neboje mu povoléno vyrovnání.
2,

za podstatné porušeni povinností- podmínek buzovního obchodu (závěrkového listu) odběratelem se
považuje zejména:

a) je-li odběratel i přes doručenl VýzVy nebo upomínky k placení V

prodlenise zaplacením peněžitého
záVazku vyplývajícího ze závěrkového listu trvajícího déle než í4 kalendářnich dni, zejména v prodleni
s placenim záloh nebo bkturza dodávku elektřiny, smluvních pokut, vyúětovánim úíokuz prodleni
nebo škody, nákladů spojených s upomínáním, zahájením přerušení, pFerušením, zajištěním obnoveni
nebo s ukončénímdodávky elek§jny,
b) poíuší-liodběratel podstatně povinnosti- podmínky zvlášť specifikované bulzovnim obchodem
(záVěrkovým

'istem),

3.

odběíateljéoprávněn odstoupit od bužovniho obchodu (záVěrkového listu) v přlpadě:
a) podstatného porušení povinnostl- podmínek bUžovního obchodu (závěrkového listu) dodavatélem,
b) jeJidodavatelv úpadku nebo jé mu povoleno Vyrovnání.
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4, za podstatné porušeni povinností- podňínek bužovního obchodu (závěrkového listu) dodavatelem se
považuje zejména:
a) bezdůvodnépřerušení, omezení nebo ukončenídodávky eleKřiny dodavatelem,
b) bezdůvodnénezajištění dopravy eleKřiny a souvisejícich služeb ze strany dodavatele,
c) je-li dodavatel i přes doručení výzvy nebo upominky k placení V píodleníse zaplacenlm peněžitého
záýazku wplýý{lcího ze závěrkového listu trvajíciho déle než 14 kalendářních dnů,
d) poruší-li dodavatel podstatně povinnosti - podmínlry zvlášť §peciíikované buzovním obchodem

(závěrkovým listem).

5. odstoupént od bužovnlho obchodu (závěrkového listu) musi být provedeno plsemně a je účinnédnem

doručenípísemnéhooznámeni o odstoupenidruhé smluvní straně, nebo poždějšlm dnem, který je
v oznámenlo odstoupení odstupujici smluvní sbanou stanoven. od§tupujicí smluvnístranaje povinna
ožnámit odstoupéníod bužovního obchodu (žávěrkového listu) příslušnémuprovozovateli distribuční
soustavy.

komunikacé a doručování
1. Koléspondence, oznámení čijinésdělení učiněnémezi smluvními stranami na zák|adě uzavřeného
bužovního obchodu (závěrkového listu) musí mít písemnou podobu a musl býtv českémjazyce (dále

"pí§emnosť).
2, Písemnosti5e považují za doíučené:
a) osobním doručeníma předáním kontaktní osobě smluvní strany, Keíá jé adresátém,
b) pátým kalendářnIm dném odé dne odéslání doporučenéhodopisu na kontaktnI adresu smluvní strany,
která je adresálem, nebo dřívěišim dnem doručeni,
c) zpětným potvženim faxové nebo elekhonické zprávy, ktérá byla odeslána na kontaktní faxové číslo
nebo emailovou adresu smluvní shany, ktérá je adrésátem.
3, smluvní stranyjsou povinny oznámit druhé smluvní §traně jakékoliv změny v kontaKních údajíchpro

doručování písemností,za doručenébudou považovány i písemnosti, Keíése vrátí odesílajici smluvní
stranějako nedoručené v důsledku neoznámení nových kontaktních údajůstranou, která je adresátém.

KontaKni údaie:
Dodavatel: Daniel Šír,!el.: 267 175 164, e-mail: daniél,sir@ppas,cz

odběratel: M9r Bohuslav stejskal, tel.: 731 521 886, e-mail: zsdob@dobnet,cz

Mlěenlivo§t
1. Dodavatel a odběratel se zavazují, že neposlqtnou závěrkový listjako celek anijeho část (Keíá není
veřejně známa) a neveřejné informace z něho plynoucí třetí osobě bez předchozího písemnéhosouhlasu
druhé smluvní strany, kromě případů, kdy jim zveřejnění nebo poskytnutí třetí osobě Určuje příslušný

právní předpis,

2, Dodavatel a odběratel se zavazují pňjmout technická a organizačnívnitřní opatření k ochraně neveřejných
informací, zejména dúVěrných informacl a osobních údajť],

předcházení škodám
1.

Dodavatela odběratéljsou povinni navzájem §e infolmovat o všech skuteěnostech, kterých jsou si
Vědomi, a Keré by mohly vést ke škodám, aj§ou povinni usilovat o odvrácení hrozicich škod,

2. Dodavatel a odběratel se zpíostípovinnosti k náhradě škody za podminek dle ust, § 29í3 zákona
č. 89/2012 sb., občanský zákoník V platném znéní,nebo za podmínek Vyplývajících ze zákona
č, 458/2000 sb,, o podmínkách podnikánl a o Výkonu státní spráVy v energetických odvěfuích v platném

znění.
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ostatní ui9dnání
1,

závěrkový listje smlouvou o sdružénýchslužbách dodávlq eleKnny mezidžitélemlicencé na obchod
s eleKřinou (dodavatelem) a oprávněným zákazníkem (odběratelem), uzavřenóu pód|é zákona ě. 89l2o12
sb., občanský zákoníkv platném žnění, zákona č. 458/2000 sb,, o podmínkách podnikání a o v,ýkonu
státní správy v ene€etických odvětvích v platném znění (Energetický zákon) a příslušných souvisejících
právních předpisú,

2, Dodavatela odběratéljsou povinni postupovat pň plnění podmlnek buzovního obchodu (závěrkového
listu) v souladu s podminkami příslušnéhobulzovniho obchodu (závérkového listu), platnými pravidly
provozovánl distribuční soustavy místně příslušnéhoprovozovatele distíibučnísoustavy, příslušnými
práVnlmi předpisy a téchnicbimi normami.
3, odběratélje oprávněn ukončit odběrelektřiny v odběrném místě v případě, kdy dodavateli doložl, že
ukončuje odběr éléktňnyz dúvodu změny přévodu vlastnických práv k odběrnému mlstu nebo z důVodu
ryzické likvidace odběíného mista (živelnl pohroma, demolice). V takovém připaděje dodavatel povinén
ukončit dodávku elek§iny do odběrného místa nejpozdějido 30 kalendářních dnť] odé dne oznámení
odběratele o ukončení odběru elektřiny z výšéuvedených důvodů,
4, Dodavatel a odběrateljsou se souhlasem buřy oprávněni Ukončit plnění bužovního obchodu
(závěrkového listu) rovněž vzájemnou píseňnou dohodou.
5, Uzavřenim bužovního obchodu (závěrkového listu) se ke dni zahájení sjednané dodávky elektřiny do
odběrného místa ruši všechny smluvni vztahy související s dodáVkou elektřiny do tohoto odběrného
místa, Keré byly uzavřeny mezi dodavatelem a odběratelem nebojejich právnímj předchůdcipřed
uzavřením buzovního obchodu,
6. Pokud by sejakékoliv ustanovení záVěrkového listu dostalo do rozporu s platným p.ávním řádem
Českérepubliky či mezinárcdní §mlouvou, kterou je česká republika vázána, bude takovéto ustanovení
automaticlq považováno za neplatné a bude postupováno dle aktuální píávní úpravy. Tato skutečnost
nemá vliv na platnost a účinnostostatních ustanovení záVěrkového listu.
7. Dodavatela odběrateljsou povinni vynaložit Ýéškeéúsili k tomu, aby byly případné spory vyplýVající
z bužovního obchodu (závěrkového listu) urovnány smírnou cestou, ktoňuto Vyvinou Vzájemnou

součinnost,

Rozhodčídoložka:

Všéchny §pory V-znikajícíz této smlouvy a V souvislos§ § ní, Keré sé népodaří odstranit jednánlm mezi
shanami, budou rozhodovány s konečnou platnosti u Rozhodčího soudu při Čéskomoravskékomoditní
burze Kladno podlejeho Řádujédnim nébo více rozhodci.

V Kladně dne í8. ,11. 2016
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