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(pro buzovníobchody sé silovou eléktřinou V lámcisdružených §lužéb dodáVky elektriny)

Čísloaukce: 6,17

Datum konánI bulzovního shromážděnl: 18, listopadu 2016

Dodavatel (prodávajicí):

Pražská plynárénská, a. s.

zapsán v:
sídlo:
lčo: 60193492
Bankovní spojení:
za§toupen:
Jméno a přijmení makléře:
Evidenčníčíslomakléře:

oR Vedeném Městshim soudem

odbě]atel (kupuiící}:

l\4ateřská škola Dobřichovice

zapsán
sídlo:

Registru ekonomických subjektů, ÓsL]
Březo\rá 6E0, 252 29 Dobňchovice

v|

lčo:71oo3932

Národní37, 110 00 Praha
DlČ: cz60193492

1

V

Praze, oddil B, uložka2337

- Nové Město

43-7801160217 10100
lng. Kateřina Tabačárová

41015

DlČ: cZ71oo3932
390899399/0800

Bankovní spojení:

zastoupeni

Jméno a přijmeni makléřé:
Evidénčníčíslomákléřé:

lva Kupcová

Popis produKu:

Dodávka eleKřiny v rámci §d]užcných služeb dodávky
elektřiny v napěťovéhladině nízkéhonapětí

Počet odbě]ných míst:

2

Té]míndodávkyi

1,1.2017 -31.12.2018

celkové množ§tví dodávkyi
Distribuční sazba

cOld

41042

53 MWh

Jednotková cena bez DPH) cz}íMwh
Nizký tařií
Wsoký iařif
965

cO2d
c25d
c26d
c45d
c62d
Téchnické paramétřy dodávky:

965
692

1 088

692
915

1 038

í 088
642

viz příloha závěrkového listu č. 1

zúčtovacíDodmínkv
zúĚtovacíobdobí:

rok- Vyúčtováníbude provedeno
soustavy

splatnost zúčtovacííaktury:

1x rcčně v termInu dlé

periodických odečtúpřislušného provozovatéle distribuční
14 dní

zálohy v přúběhu zúčtovacíhoobdobí: čtvrtletní

!$3,
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ostatní Dodmínky:
Dodavatélbude odběrateli účtovatdodáVku najédnésloučenéfaktuře (daňovém dokladu) v listinné
(papírové) podobě s tím, že za každéodbérně místo budé plovédeno lyúčtovánI s rozepsáním jednotlivých
položek ceny spolu § uvedením ceny ceIkem a přislušné tr'ýšéDPH v o/o a v Kč,
Dodavatélbude odběrateli předépisovat a účtovatzálohy najednom sloučénémpředpisu a sloučéném
daňovém dokladu o přijetí platby v listinné {papírové) podobě § tím, že célková záloha a pňjatá platba budé
rozepsána na dílčízálohy za jednotlivá odběrná místa spolu s uvedenim ceny celkém a přislušné vtišéDPH

v%avKč.

Dodavatelje povinen na výslovné Vyžádání jednotlivého odběratele:
. použivat elektronickou fakturu s následným zasláním faKury v papírovépodobě.
. namísto sloučenéfaktury použivatfaKuru na každé.iednoťivéodběrné místo.
. namísto sloučenéhoprédpisu záloh á sloučenéhodaňového dokladu o prljeti platby použíVat předpis záloh
a daňo!ý doklad o přijétí platby za každéjednotlivéodbérnémísto.
Dodavatelje povinen u odběrných míst sjiným než .očnímzúčtovacímobdoblm umožnit samoodečet
není-li odečet měřícího zařizení prováděn dálkově. Dodavatél provede bezplatné Vyt]člování po zaslání
samoodečtůze strany odběratele, které mu budou zaslány v térmínua způsobem stanoveným dodavatelem.
Dodavatelje povinen poskytnout odběrateli na jeho vyžádání bezplatné mimorádné Vytlčtování k 31. prosinci
kalendářnlho roku, pokud odběratel zašle dodavateli V termínu a žpůsobem stanoveným dodavatélem,
společně s vyžádáním mimořádného vyúčtovánísamoodéčét,provedený k poslednímu dni uplynulého
kalendářniho roku.
Dodavatelje povinen poskytnout data o odběrech a faKuraci Všech odběmých míst v éléktronicképodobě
Ve folmátu ,xl§ po skončeníobdobí dodávky centrálnimu zadavateli, Město Dobřichovice, Vitoýa 61,252 29
Dobřichovice, lČ; oo241181 na é-mailovou adresu lng. Petra Hampla: starost]a@dobrichovice,cz.

Dodací Dodmínkv
1. Dodavatelje povinen dodávat sjednané množstvlsilovéélektňny do odběrného místa odběratele,
v rozsahu a za podmínek uzavřeného bužovního obchodu (závěrkového listu) v kvalitě podle příslušných

platných právních předpisí], pokud tomu nebrání okolnosti Vyvolané provozovatelem distribuční soustavy
nebo okolnosti stanovené právnimi předpisy.

2. za sjédnanémnožstvídodávky silové elektřiny sé považujé skutéčnědodané a odebrané množství
eleKřiny v odběrném místě odběratele, célkovémnožstvídodávky silové elektřiny uvedené na

závěrkovém listu představuje předpokládané množstvídodáVky elektřiny.

3. Dodávka silové elektfiny se uskutečňujé V napěťové hladině nizkého napětí v souladu s hodnotou
hlavního jističe před měřlcím zařlzéním,
4. Dodávka silové elektřinyje splněna přéchodem eleKřiny z pří§lušné dist.ibučni soustavy přes měřl6í
zařízení do odběrného mlsta odběratele, Měření dodávek, věetně Vyhodnocování a předáVání Výslédků
měřenije zajišťováno provozovatelem distribučni soustavy podle příslušnéhoplatného Právniho
předpisu, Pokud provozovateldistlibuční soustavy evidujejiný údaj o typu měření, nežje údaj uvedený
v závěrkovém listu, plati údaj evidovaný provozovatelem distribučnísoustavy.
5. Dodavatelje povinen zajistit na vlastnijméno a na Vlastní účetpro odběrné místo odběratele dopravu
eleKřiny a ostatnisouvisejíci služby a dáleje povinen uzavřlt s provozovatelem distribuění soustavy
jménem a na účetodběratele smlouvu o distribuci elektfiny do odběrného místa odběratele.
6. odběratel uzavřením burzovního obchodu souhla§í, aby dodavatél uzavřel s provozovatelem distribuční
sou§tavy smlouvu o distribuci élektřiny do odběrného místa a dále je povinen poskytnout dodavateli
k uzavření §mlouvy o distlibucieléktřiny nezbytnou souěinnost, Dodavateljé opráVněn povéřit uzavřenim
smlouvy o distribuci elektřiny do odběrného místa třeti osobu, avšak odpovědnost Vůčiodběratéli za
uzavřenítakové smlouvy nésésám.

\

lSp

-.,s,xl:ull.,.

7, Dodavatelje povinen ve smyslu pří§lušnéhoplatného právního předpisu pře\.zlt závazek odběrateIe
odebrat eléktřinu z elékt.izačnísoustavy a nést plnou zodpovědnostza odchylku odběratele vztahující
se k odběrnému místu odběratele (dále,přenesení odpovědnostiza odchylku na dodavatele'), z důvodu
přeneséníodpovědnosti za odchylku na dodavatele není odběratel oprávněn mít pro dodávku eléktfiny do
odběrného místa dle buzovního obchodu (závěrkového listu) jiného nebo víc€ jiných dodavatélů.
8, sjédnaná dodávka eleKřiny můžebýt omezena, pokud budé píovozovatelem přenosové soustavy nebo
provozovatelem distribučnísoustavy Vyhlášen stav nouze podle příslušných platných právních předpisů.
odběrná místa s odběrem elektřiny ze zaříženídistňbučnich soustav s napětím do 1 kV s hodnotou
jističe nižšínež 200 A jsou zařazéna V souladu s platnými právními pňedpisy do regulačníhostupně ě.2.
odběrná místa s odběrem eléKřiny ze zařízení distribučnich soustav s napětlm do 1 kV s hodnotou jističe
před eleldroměrem 200 A a vyššíjsouzafuzena v regulačníchstupnlch č. 4 a 6. odběratelje povinen
sledovat informacé o vyhlášení omezujicích regulačníchopatřeni v případě hrozícího nebo stáVajícího
stavu nouze v eléktroene€étic€, Dodavatel i odběrateljsou povinniV případě hrozlclho nebo stávajícího
stavu nouze v eléktroene€étic€ postupovat podle přislušného platného právního předpisu.
9, odbérateljé povinén přiodběru eleKřiny dle uzavřeného burzovního obchodu (závěrkového listu)
respektovat podmínlq dist.ibuce elektřiny príslušnéhoprovozovatele distribuční sou§tavy a dále je
povinén udržovat odběrná zařízení Ve stavu, který odpovídá příslušnýmtechniclÝm normám a platným
práVním přédpisům.

platební oodmínkv
1,

odběratelje povinen zaplatit dodavatéliza dodávku elektřiny cénu, která je tvořena:
a) cenou za silovou elektřinu ,
b) cenou za distribuci élektřiny, systémovéslužby a ostatní souvisejíci služby, která bude stanovena
v souladu s Všeobécně žávaznými práVními předpisy, zejména cenovými rozhodnutími příslušných
správních a legulačních orgánů,

2, Dodávky eleKřiny §e účtujív zúčtovacímobdobí faktulami, které musi mít náležitosti daňových dokladů
podle přislušných právních pňedpisú,
3, K účtovanéceně dodávky elektřiny sé připočítává dáň z elektřiny, daň z přidané hodnoty, poplatlv a jiné
nepřímé daně stanovené v souladu s příslušnými právními předpísy.
4, V prúběhu zúčtovacíhoobdobí hradí odběratel dodavateiiza dodávky eléktřiny píavidelnézálohy, pokud

není buzovnlm obchodem sjednánojinak, Jejich \/ýše je uÉena podle ce|kové předpokládané platby
odběratéle za příslušnéfaKurační období včetně daně z přidané hodnoty. Dodavatélje povinen po
uzavřéníbužovního obchodu (závěrkového listu) vystavit odběrateli v souladu s podmínkami uzavřeného
bužovního obchodu (záVěrkového listu) platební kalendářs uvedením počtú,Výše a splatnosti záloh,

5, zálohy zaplacené odběratelem na příslušnézúčtovaclobdobí budou dodavatélém Vypořádány ve faktuře
za zúětovací období. Rozdílve faktuře meziVyúčtovanou částkou a zaplacenými zálohami, který je

nedoplatkem odběíatele, je odběratel povinen zaplatit dodavateliV termínu splatnosti faktury Rozdíl
faKuře mezivyúčtovanou částkou a zaplacenými zálohami, Kerý je přeplatkem odběíatéle, dodavatel
Vrái odběrate|i V te.mínu splatnosti faktury na bankovní účetodběratele uvedený v závěrkovém li§tu
s použitím variabilního symbolu uvedeného na taKuře. Pokud néníbu|zovnlm obchodem sjednánojinak,
je dodavatel opráVněn přeplatky a nédop'atky odběratele převáděi do dalšíhozúčtovacíhoobdobí, dále
je oprávněn započItat přeplatek odběratelé na úh.adu záloh v dalšímzúčtovacímobdobl, přičemžpřevod
a započtenítěchto částekje povinen vždy oznámit odběrateli.
Ve

6, odběrateljé povinen píovádět Všechny platby bezhotovostně V tuzemské měně, pokud není bulzovnlm
obchodem (závěrkovým listem) sjednánajiná měna, na bankovní účetdodavatele uvedený na príslušné
íaktuře s použitím variabilního symbolu uvedeného na faktuře. Pokud odběratel poukáže platbu
s nesprávným variabilním symbolem, nebo ji poukážé najiný bankovní účetdodavatele, nežjéuvedeno
na faktuře, je dodavatel opráVněn platbu vrátit odběíatélijako neidentifikovatelnou a {]čtovat úrok
z prodlení za opožděné placeni od data splatnosti faktury až do obdrženl spráVně poukázané platbý
7. zaplacénlm plateb se rožumípřipsání příslušnéčástlq na bankovní účetdodavatele, Připadne-li den
splainosti faktury nebo zálohy na den pracovního volna nebo klidu, je dnem splatnosti nejbližšínásledujíci

pracovní den.
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8.

V případě prodlení odběíatele s úhradou jakékoliv éstky vyplývajícíz uzavřeného bužovního obchodu
(žávěrkového listu), jé odběratel povinen uhradit dodavateli úrokz píodlenlVe výši0,05 % ž dlužné částlq
za každý den prodléni.

9.

V připadě, že je odběratelv prodlení s úhradou jakékoliv částky vyplýVajícižuzavňénéhoburzovního
obchodu, má dodavatelprávo zaslat odběrateli písemné výzvy či upomínlg k placéní.odběratelje
V takovém přlpadě povinen uhradit dodavateli náklady spojené se žaslánim písemnéVízvy či upomínky
k placení,
V případě prodlení dodavatele s úhradou jakékoliv částky vyplývajícíz uzavřeného buzovního obchodu
(závěrkového listu), je dodavatel povinen uhradit odběrateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné čásťq
za každý dén prodlení.

10,

Reklamace
1.

zjistí-li odběratel chyby nebo omyly přivyúčtovánídodávlq elektfiny dle uzavřeného bužovního obchodu
(závěrkového listu), má právo příslušnévyúčtováni(fakturu) u dodavatele reklamovat. Reklamace musí
mít písemnou formu ajeji uplatnění nemá odk]adný účinekna splatnost faktury Vyjma zcela zjevné chyby,
nedohodneli se odběratél a dodavateljinak.

2, Dodavatélje povinen reklamaci přezkoumat a v,isledek přezkoumánIje povinen oznámit odběratelive
lhútách stanovených příslušnými právními předpisý

omezení a Dřerušení dodávkv
1. Dodavatelje oprávněn přerušit nebo omezit v nezbytném ložsahu dodávku elektňny dle

buzovního

obchodu (závě*ového listu) v odběrném místě v případech neoprávněného odběru, kterýje definován
přislušnými platnými právními předpisy.

2, Přerušení nebo omezení dodávky elektňny z důvodu neoprávněného odběru bude provedeno
provozovate]ém distribuční soustavy na žádost dodavatele bezprostředně po zjištění neoprávněného
odběíu a bude provedeno na náklady odběratele.
3. Přerušením nebo omezénímdodávky elektřiny v případech neopráVněného odběíu nevzniká odběrateli
píáVo na náhradu škody a ušlého zisku na dodavateli a na provozovateli distribuční soustavy.
4. odběráelje povinen uhradit dodavateli náklady spojené s přeíušením,obnovenim nébo ukončením
dodávlg elektřiny z důvodu neopráVněného odběru,

odstouoení od burzovniho obchodu (závěřkového listul

í, Dodavatelje oprávněn odstoupit od bužovního obchodu (závérkovéholist,r)

V přlpadě:

a) podstatného porušení povinností- podmínek bulzovního obchodu (záVěrkového listu) odběratelem,
b) jeJidélejak 30 kalendáfulch dní 2 důvodu nečinnosti nebo neplnění povinností odběratele

přerušena dodávka elektřiny ze skany dodavatele nebo p.ovozovatélédistňbučni soustavy z dúvodu
neoprávněného odběru elektřiny,
c) je-ljodbératelV úpadku nebojé mu povoleno VyrcVnáni.
2.

za podstatné poíUšenípovinnosti- podmínek buřovního obchodu (závěrkového listu) odbératelem se
považuje zejména:

a) je-li odběratel i přes

doručeni v}ízvy nebo upomínky k placení V prodlení se zaplacením péněžitého
závazku vyplýVajicího ze žávěrkového listu tNajícího déle než 14 kalendářních dní, zejména V prodléní
s placením záloh nébo faKurza dodávku elektřiny, smluvních pokut, vyúčtovánimúíokuz prodlení
nébo škody, nákladů sPojených s upomináním, zahájením přerušeni, přerušením, zajištěním obnovení
nebo s ukončenímdodávky elektřiny,
b) poíuší-liodběíatel podstatně povinnosti - podmínlry zvlášť specifikované bužovním obchodem
(závěrkovým listem),

3. odběratelje oprávněn odstoupitod bužovního obchodu (záVěrkového listu) v případě:
a) podstatného porušení povinnosti- podmínek bužovního obchodu (záVěrkového listu) dodavatélem,
b)

je-lidodavatélv úpadku neboje mu povoleno Vyrovnání.

Dodávka elektňny v rámci ssDE v ÁpaťŇ6
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4. za pod§tatné porušenl povinností- podmínek bužovniho obchodu (závěrkového listu) dodavatelem se
považuje zejména:
a) bezdúvodnépřerušení, omezení nebo ukončenídodávlv eleKřiny dodavatelem,
b) bezdúvodnénezajištění dopravy elektřiny a souvisejících služeb ze shany dodavatele,
c).ie-li dodavatel i pňes doručení výzvy nebo upomínlq k placenív prodlení se zaplacením peněžitého
záýazku wplývajícíhoze závěrkového listu tNajícího déle než 14 kalendářních dnťl,
d) poruší-li dodavatel podstatně povinnosti- podmínlq zvlášť speciíikované bužovním obchodem

(závěrkovým listem),

5, odstoupeniod bulzovnlho obchodu (závěrkového |istu) musí být provedeno písemně aje účjnnédnem
doručeni pisemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, nebo pozdějšímdnem, který je
V oznáméní o odstoupeni od§tupující smluvnlstranou stanoven. odstupujíci smiuvní stranaje povinna
oznámit odstoupení od bužovního obchodu (závěrkového li§tu) příslušnémuprovozovateli distribučnI
soustavy.

komunikace a do]učování
1. Korespondence, oznámeničijiné sdělení učjněné mezi smluvnimi stranami na základě uzavřeného
bužovního obchodu (závěrkového listu) musí mít písemnou podobu a musí být v českémjazyce (dále

"písémnosť),
2, Pí§emnostise považují za doíučéné:
a) osobním doručeníma předáním kontaKní osobě smluvni strany, Kera je adíesátem,
b) pátým kalendáfuim dnem ode dne odeslání doporučenéhodopisu na kontaKniadresu sm|uvnIshany,
která je adíesátem, nebo dříVějšímdnem dorufuni,
c) zpétným potvzením faxové nebo elektronické zpráVy, Kerá byla odeslána na kontaktní faxové číslo
nébo emailovou adregJ smluvní straný která je adresátem.
3. smluvní strany jsou povinny oznámit druhé §mluvní stranějakékoliv zmény v kontaktních údajich pro

doruěování písemnosti. za doručenébudou považovány i písemnosti, které se víátí odesílajicí smluvní
straně jako nedoručené V dúsledku néoznámení nových kontaktních údajůstranou, Kera je ad.esátem.

Kontaktní rldajé:
Dodavatél: DanielŠír,tel.: 267 175 l64, e-mail: daniel.sir@ppas.cz

odběratel: Bc. l\4onika Víšková, tel,: 774 091 967, e-mail: mon-ika@seznam.cz

Mlčeňlivost
1. Dodavatela odběratelse zavazují, žénéposlqtnou závěrkový list jako celek anijeho část (ktérá není

veřejné známa) a neveřejné informace z něho plynoucí tňetí osobě bez pňedchoziho plsemného souhlasu
druhé smluvnlst.any, kromě případť], kdyjim zveřejnění nebo poskytnutí třetíosobě určlje příslušný
právní předpis.

2, Dodavatel a odběratel se zavazují pňjmout technická a organizačnívnitřni opatřeni k ochraně neveřejných

infolmací, zéjménadůvěrných informacia osobních údajů,

předchá2éní škodám
1. Dodavatel a odběrateljsou povinni navzájem se informovat o Všech skutečnostech, ktérých jsou si
vědomi, a které by mohly vést ke škodám, ajsou povinni usilovat o odvrácení hrozících škod.

2. Dodavatél a odběratel se zprostí povinnosti k náhradě škody za podmínék dle ust. § 29í3 zákona
č, 89/2012 sb., občanský zákoník V platném znění, nebo za podmínek Vyplývajícich ze zákona
č, 458/2000 sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státni správy v énergetických odvětvich v platném

znění.

Dodávka elektňny v rámci SSDE v napěťové hladině nízkéhonapěti

stmna 5 (celken 6)

t§p

-"",*l*llu:,ll".,,

ostatní uiednání
1.

závěrkový listje smlouvou o sdružených službách dodáVky élektřiny mezidžitelem licence na obchod
s eleKřinou (dodavatelem) a opráVněným zákazníkem (odběratelem), uzavňenou podle zákona č, 89/2012
sb., občanský zákonlkv platném znění, zákona č. 458/2ooo sb., o podmínkách podnikáni a o výkonu
státní§práVy v energétichích odvětvích v platném znění (Enérgeticlqi zákon) a příslušných souvisejících
právních předpisů.

2. Dodavatela odběíateljsou povinni postupovat při plnění podmínek bužovníhoobchodu (záVěrkového
listu) v souladu spodmínkami při§lušného buzovního obchodu (závě.kového listu), platnými pravidly
provozování distribuční soustavy místně příslušnéhoprovozovatele distíibučnisoustavy, příslušnými
právnlmi předpisy a technickými normami.
3. odběratélje oprávněn ukončit odběr elektřiny v odběrném místě V případě, kdy dodavateli doloží, že
ukonču.jéodběr elektiiny z důvodu změny převodu Vla§tnických práV k odběrnému místu nebo z důvodu

fyzické likvidace odběrného mista (živelnípohroma, demolice). V takovém případěje dodavatel povinen
ukončit dodávku éléktřiny do odběrného místa néjpozději do 30 kalendářních dnú odé dne oznámení
odběratele o ukončení odběru elel(ňny z qýše uvedených důvodů.

4. Dodavatela odběrateljsou se souhlasem buEy oprávněni ukončit plnění bulzovniho obchodu
(závěrkového listu) rovněž vzájemnou pisemnou dohodou.

bužovniho obchodu (závěrkového listu) se ke dnizahájení sjednané dodávky elektřiny do
odběrného místa rušívšechny smluvní vztahy souvisejicl s dodávkou elektřiny do tohoto odbérného
místa, které byly uzavřeny mezidodavatelem a odběratelem nébojejich píávními předchůdci před
uzavřením bužovníhoobchodu.

5. Uz€Vřenim

6. Pokud by se jakékoliv ustanovéni závérkového listu dostalo do rozporu s platným právním ládem
ceské republiky či mezinárodní smlouvou. kterou je Česká republika Vázána, bude takovéto ustanovení
automaticlry považováno za neplatné a bude postupováno dle aktuálni právní úpíavy.Tato skutečnost
nemá vliv na platno§t a účinnostostatnlch ustanovení závěrkového listu.
7, Dodavatela odběrateljsou Povinni vynaložit Veškéréúsiííktomu, aby byly případné spoly Vyplývajici
z burzovního obchodu (závěfkového listu) urovnány smknou cestou, ktomutovyvinou vzájemnou

součinnost.

Rozhodčídoložka:

Všechny spory vznikajícíz této smlolvy a v souvislo§ti s ní, které se nepodaří odstranjtjédnánim mezi
stranami, budou rozhodovány s konéčnouplatností u Rozhodčího soudu pň Českomoravské komoditní
buže Kladno podlejeho Řádu jedním nebo Vlce rozhodci.

V Kladně dné í8. 11. 2016

funu'a
ža dodavatele

za odběratele

fu(/
lng, simona \Mldová

,t--i

za čMKBK
čDsxoDroBÁY§xÁ

xoxoDrTťi luazÁ EÁDlao

!tó}","l8i"ij,]3 o

9n

p

_p

,li
ě

g

ž3

=

ž:

É
E

§

e

9
,3

9É

j3

e

E §

2

§

E

á

,V,

x

:i
i5

