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Smlouva
o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi
č. 228/2019/PMDP

Společnost:
Sídlem:
Zapsaná v Obchodním rejstříku u:
IČO/DIČ:
Zastoupená:
Číslo registrovaného účastníka trhu:
Bankovní spojení:

Veolia Komodity ČR, s.r.o.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 21431
25846159/CZ25846159
193

(dále jen „dodavatel“)
a
Společnost:
Sídlem:
Zapsaná v Obchodním rejstříku u:
IČO/DIČ:
Zastoupená:
Číslo registrovaného účastníka trhu:
Bankovní spojení:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Plzeň - Východní Předměstí, Denisovo nábřeží 920/12,
PSČ: 301 00
Krajský soud Plzeň, oddíl B, vložka 710
25220683 / 0725220683

(dále jen „odběratel“)

uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 458/2000 Sb., Energetický zákon (dále
jen EZ) a jeho prováděcích předpisů, Pravidel provozování distribučních soustav (dále jen PPDS), vyhlášky
Energetického regulačního úřadu (dále jen ERÚ) č. 408/2015 Sb. ve znění pozdějších úprav, tuto smlouvu:

Preambule
Tato smlouva je ze strany odběratele uzavřena na základě veřejné zakázky zadávané v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Článek I.
Předmět smlouvy

..

1.

Předmětem plnění této smlouvy ze strany dodavatele je dodávka elektřiny odběrateli v místě, množství,
čase a za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Místem plnění jsou odběrná místa odběratele
specifikovaná v příloze č. 1. V případě potřeby odběratele bude seznam odběrných míst změněn, a to
na základě dodatku uzavřeného k této smlouvě, přičemž základní podmínky dodávky zůstanou
nezměněny.

2.

Předmětem plnění této smlouvy ze strany dodavatele je rovněž zajištění distribuce elektřiny odběrateli
do níže uvedených odběrných míst do výše sjednaného rezervovaného příkonu a za podmínek
uvedených ve „Smlouvě o připojení oprávněného zákazníka k distribuční soustavě“ uzavřené mezi
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odběratelem a provozovatelem místně příslušné distribuční soustavy a ve „Smlouvě o poskytnutí
distribuce“ uzavřené mezi dodavatelem a provozovatelem místně příslušné distribuční soustavy.
3.

Předmětem plnění této smlouvy je dále převzetí závazku odběratele odebrat elektřinu z elektrizační
soustavy spolu s odpovědností za odchylku dle vyhl. ERÚ č. 408/2015 Sb., § 18 dodavatelem, tzn. režim
přenesení odpovědnosti odběratele za svou odchylku na dodavatele uskutečňovaný na základě smlouvy
o sdružených službách dodávky elektřiny podle § 50, odst. 2. zákona č. 458/2000 Sb., energetického
zákona..

4.

Předmětem plnění smlouvy je závazek odběratele odebrat dodanou elektřinu a řádně a včas platit za
plnění poskytovaná dodavatelem dle této smlouvy a uhradit rovněž cenu za poskytování distribuce,
systémových a jiných služeb dle platného cenového výměru ERÚ.

5.

Odběratel prohlašuje, že je právoplatným uživatelem ve smlouvě uvedených odběrných míst připojených
z distribuční soustavy specifikovaných v příloze č. 1.

6.

Dodavatel prohlašuje, že podniká na základě licence na obchod s elektřinou č.140605065 vydané
Energetickým regulačním úřadem.

Článek II.
Dodávka elektřiny, plánování a vyhodnocování dodávek elektřiny
1.

Dodávku elektřiny plní dodavatel jejím předáním do zařízení odběratele v odběrných místech odběratele
dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1. Dodávka je splněna přechodem elektřiny do zařízení
odběratele.

2.

Odběrným místem je odběrné elektrické zařízení odběratele, včetně měřících transformátorů, na
souvislém pozemku, do kterého se uskutečňuje dodávka elektřiny a jehož odběr je měřen jedním
měřícím zařízením. Souvislým pozemkem se rozumí i pozemek, který je přerušen veřejnou komunikací,
jestliže je splněna podmínka technologické návaznosti.

3.

Dodávka elektřiny do odběrných míst odběratele bude zahájena dne 1.1. 2020 v 0:00:00 hod.

4.

Základním technickým časovým intervalem pro hodnocení rezervované kapacity u odběrných míst
s průběhovým měřením je průměrná hodnota výkonu s měřící periodou 15 minut (čtvrthodinové
maximum). Odběratel se zavazuje nepřekročit sjednanou hodnotu rezervované kapacity. V případě
nedodržení této povinnosti ze strany odběratele podléhá překročení hodnoty rezervované kapacity
zpoplatnění dle Cenového rozhodnutí ERÚ, platného pro příslušné období, v němž k překročení došlo.

5.

Za výkon sjednaný ve Smlouvě se pro postup v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v daném
měsíci považuje součet hodnoty roční rezervované kapacity a měsíční rezervované kapacity. V případě,
že odběratel nesjedná na následující kalendářní měsíc hodnotu měsíční rezervované kapacity, považuje
se za sjednaný výkon hodnota roční rezervované kapacity. Pro případ stavu nouze se OM odběratele
zařazuje do regulačních stupňů [dále jen „RS“] a stanoví se výkonové náplně uvedené v příloze č. 1 této
smlouvy.

6.

Odběratel sjednává roční rezervovanou kapacitu a měsíčně ještě měsíční rezervovanou kapacitu do
odběrného místa osazeného průběhovým měřením typu A nebo B následovně:

7.

•

roční smluvní množství elektřiny odběratel rozdělí do měsíčních intervalů, a to dle odhadu
provozních a klimatických podmínek s přihlédnutím k obdobím minulým s možností dalšího
upřesňování do konce daného měsíce na měsíc následující. Odběratel zašle dodavateli objednávku
požadovaných hodnot na následující měsíc, a to objednávku na měsíční rezervovanou kapacitu v
MW

•

v případě mimořádných změn v předpokládané dodávce elektřiny výše uvedeného produktu je
odběratel povinen dodavatele o této skutečnosti neprodleně informovat

Dodavatel se zavazuje, převzít na sebe odpovědnost za odchylky mezi sjednaným a skutečným
hodinovým odběrem elektřiny a neuplatňovat platbu za odchylku po odběrateli.

Článek III.
Distribuce elektřiny
1.

Účastníci si jsou vědomi nezbytnosti následného uzavření navazující samostatné smlouvy mezi
dodavatelem a provozovatelem místně příslušné distribuční soustavy (dále jen PDS), tj. smlouvy
o poskytnutí distribuce elektřiny do odběrných míst dle přílohy č.1. Předpokladem pro uzavření této
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uvedené smlouvy je uzavření samostatné smlouvy mezi odběratelem a PDS, tj. smlouvy o připojení
oprávněného zákazníka pro výše uvedené odběrné místo.
2.

Dodavatel se zavazuje dojednat s provozovatelem místně příslušné distribuční soustavy (PDS) všechny
další náležitosti potřebné pro zajištění bezproblémové dodávky elektřiny odběrateli.

3.

Odběratel se zavazuje předávat dodavateli kompletní technické a provozní informace o svých odběrných
zařízeních potřebné pro zajištění smlouvy o distribuci s místně příslušným provozovatelem distribuční
soustavy.
Článek IV.
Rezervovaná kapacita sítě

1.

Touto smlouvou se dodavatel zavazuje sjednat odběrateli po splnění podmínek této smlouvy distribuci
elektřiny do celkové výše rezervovaného příkonu pro jednotlivá odběrná místa. Tyto sjednané hodnoty
rezervovaného příkonu jsou uvedeny v příloze č.1 této smlouvy a mohou být dále upřesňovány dle
provozních potřeb odběratele.

2.

Distribuce elektřiny je poskytována na základě a v souladu s příslušným zákonem, prováděcími právními
předpisy a Pravidly provozování distribuční soustavy schválenými Energetickým regulačním úřadem.
PPDS jsou přístupné na internetových stránkách PDS.

3.

Odběratel je oprávněn v průběhu kalendářního roku dle svých potřeb kdykoliv zvýšit roční rezervovanou
kapacitu na další období, a to maximálně do hodnoty rezervovaného příkonu s tím, že zvýšená roční
rezervovaná kapacita bude zajištěna a účtována počínaje kalendářním měsícem, pro který bylo navýšení
roční rezervované kapacity uplatněno a nebude uplatňovat snížení dříve než po uplynutí 12 měsíců od
poslední smluvní změny výše rezervované kapacity. Odběratel je oprávněn uplatnit u dodavatele
požadavek na zajištění měsíční rezervované kapacity v příslušném kalendářním měsíci, pokud bude
požadovaná hodnota měsíční rezervované kapacity v součtu s hodnotou roční rezervované kapacity
maximálně ve výši rezervovaného příkonu uvedeného v této smlouvě a pokud bude měřicí zařízení
v odběrném místě odpovídat požadované celkové hodnotě. Dodavatel se zavazuje takovému požadavku
odběratele vyhovět a požadovanou měsíční rezervovanou kapacitu v příslušném kalendářním měsíci
pro odběrné místo odběratele zajistit, a to za podmínky, že odběratel oznámí svůj požadavek nejpozději
do 2 pracovních dnů před začátkem příslušného kalendářního měsíce. Cena za zajištění rezervované
kapacity za příslušný kalendářní měsíc bude stanovena podle sjednané hodnoty roční rezervované
kapacity a hodnoty měsíční rezervované kapacity sjednané pro příslušný kalendářní měsíc nad hodnotu
roční rezervované kapacity.
Článek V.
Kvalita dodávky

1.

Touto smlouvou se dodavatel zavazuje sjednat odběrateli s místně příslušným provozovatelem
distribuční soustavy distribuci elektřiny v kvalitě odpovídající garantovaným standardům kvality dodávek
elektřiny a souvisejících služeb dle zvláštních právních předpisů (vyhláška ERÚ č. 540/2005 Sb.).

2.

Odběratel se zavazuje nepřekročit přípustné limity rušivých (zpětných) vlivů jeho odběrného zařízení na
zařízení DS a kvalitu elektřiny dle platných norem, zejména řady PNE 33 3430. V případě, že dojde k
jejich překročení a nebudou provedena nápravná opatření, má místně příslušný provozovatel distribuční
soustavy ze zákona právo přerušit dodávku elektřiny.

3.

Odběratel je povinen navrhovat, instalovat a udržovat svá odběrná elektrická zařízení a spotřebiče
v souladu s technickými normami, které respektují napěťové charakteristiky elektřiny definované v ČSN
EN 50160 a pokyny výrobců spotřebičů a chránit svá elektrická zařízení a spotřebiče proti vlivům, které
lze v síti očekávat a které nemůže místně příslušný provozovatel distribuční soustavy ovlivnit. Jedná se
především o přechodná přepětí mezi vodiči a zemí, podpětí, nesymetrii napětí, vyšší harmonické napětí
síťových signálů.

4.

Odběratel je povinen odebírat elektřinu ze zařízení místně příslušného provozovatele distribuční
soustavy trvale s hodnotou induktivního účiníku 0,95 - 1,00. V opačném případě bude odběratel
penalizován dle Cenového rozhodnutí ERÚ pro příslušné období.

Článek VI.
Měření a vyhodnocení dodávek elektřiny
Měření dodávek elektřiny zajišťuje místně příslušný provozovatel distribuční soustavy PDS vlastním
měřicím zařízením. PDS zajišťuje na svůj náklad udržování a pravidelné ověřování správnosti měření.
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Měření pro účely smlouvy, jakož i předávání výsledků měření provádí PDS v souladu s ustanoveními
příslušných právních předpisů a podle PPDS.

Článek VII.
Cena plnění
1.

Cena za silovou elektřinu je sjednána smluvně a je upravena v příloze č. 3 této smlouvy. Cenou silové
elektřiny se rozumí cena vlastní elektřiny bez poplatků za distribuci a další regulované služby.

2.

Platba za distribuci elektřiny a další regulované služby:
a)

cena systémových služeb

b)

platba za roční případně měsíční rezervovanou kapacitu
V případě, že odběratel překročí svým odběrem rezervovanou kapacitu, hradí dodavateli dodatečnou
úhradu dle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.

c)

cena za použití sítí

d)

cena na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla

e)

cena za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou, a.s.

f)

cena za nedodržení účiníku (cos <p) v rozmezí 0,95 až 1,00

g)

cena za nevyžádanou dodávku jalové energie

a případné další regulované platby jsou stanoveny jako pevné příslušným cenovým rozhodnutím
Energetického regulačního úřadu (ERÚ), účastníci si nemohou dohodnout ceny jiné. Pokud se v době
platnosti této smlouvy změní cenová rozhodnutí ERÚ, z nichž vychází ujednání této smlouvy o ceně
plnění, pak je dodavatel povinen v těchto cenách i účtovat. S tímto případným postupem je odběratel
srozuměn, nemá proti němu námitek a zavazuje se hradit dodavateli cenu plnění plně v souladu
s příslušnými právními předpisy.
3.

K uvedeným cenám dle bodu 1. a 2. se připočítává daň z přidané hodnoty podle aktuálně platného
zákona v době dodávky.

4.

Dodavatel bude odběrateli dále účtovat daň z elektřiny, spotřební daň nebo jinou obdobnou daň
vztahující se k předmětu plnění dle této smlouvy, jestliže dodavateli vznikne v průběhu smluvního období
daňová povinnost.
Článek Vlil.
Účtování a placení

1. Dodavatel provádí vyúčtování sjednané dodávky elektřiny a sjednaných distribučních služeb, které jsou
předmětem této smlouvy, daňovým dokladem-fakturou v periodicitě jednoho měsíce pro odběrná místa
VN s měřením typu A nebo B, a to na základě výsledků měření skutečně dodané elektřiny. Faktura daňový doklad - bude vystavena a doručena vždy nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce
následujícího po fakturačním období. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den
fakturačního období, případně den zjištění skutečné spotřeby z údajů potřebných k vyúčtování plateb
předaných dodavateli provozovatelem distribuční soustavy. Splatnost faktur bude 30 dnů od data
vystavení faktury dodavatelem. Faktura je dodavatelem odběrateli odeslána obvyklým způsobem
v listinné podobě nebo elektronicky na email: Faktury@pmdp.cz

Připadne-li den splatnosti na den pracovního volna, den pracovního klidu, či státní svátek, je dnem
splatnosti nejbližší následující pracovní den.
2. Dodavatel a odběratel se mohou dohodnout na úhradě odebrané, ale dosud nevyfakturované elektřiny a
sjednaných distribučních služeb, tedy sjednat úhradu formou záloh. Zálohy budou v takovém případě
zaplaceny na základě vystavené a doručené zálohové faktury. Na tyto přijaté platby nebudou v průběhu
měsíce zasílány dodavatelem jednotlivé daňové doklady. Uhrazená záloha bude odečtena v následujícím
vyúčtování za příslušné fakturační období. Rozdíl mezi zálohou a skutečnou cenou dodávky bude
vyrovnán na základě vystavené faktury s tím, že doplatek bude odběratel hradit v předepsaném termínu
splatnosti a případné přeplatky vrátí dodavatel nejpozději ve stejné lhůtě odběrateli na jeho účet, a to be?
písemné výzvy odběratele.
3. Výše zálohy v případě postupu dle předchozího odstavce bude sjednána následovně: Pro odběrná
místa VN s měřením typu A nebo B je výše zálohy sjednána ve výši 80% předpokládané platby
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vypočtené z plánu odběru elektrické energie nebo odběrového diagramu dle rozpisu záloh. Zálohové
faktury hrazené měsíčně jsou splatné 10. kalendářní den měsíce, za který se záloha poskytuje.
4. V případě prodlení s úhradou kterékoliv splatné pohledávky podle této smlouvy je dodavatel oprávněn
účtovat odběrateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,04 % z dlužné částky denně. Stejná sazba bude
použita v případě pozdního vrácení přeplatku odběrateli.
5. Daňové doklady o vyúčtování (faktury, zálohy a ostatní platby dle této smlouvy) vystavené způsobem
hromadného zpracování dat nemusí obsahovat razítko ani podpis účastníků této smlouvy.
6. Veškeré platby dle této smlouvy se odběratel zavazuje uhradit formou bankovního převodu na číslo účtu
dodavatele, uvedené v záhlaví této smlouvy při použití variabilního symbolu odpovídajícího číslu
vystavené faktury.
7. Adresa pro zasílání faktur: Faktury@pmdp.cz.
8.

Smluvní strany se dohodly, že odběratel je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH za odebranou
elektřinu, nebo z platby zálohy dle odst. 2 tohoto článku, na účet příslušného finančního úřadu, v souladu
s § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen "zákon o DPH").
Tímto bude považována DPH za zaplacenou a dodavatel již nebude mít oprávnění DPH po odběrateli
požadovat a ani z této částky nebude nárokovat úrok z prodlení. Tímto způsobem bude odběratel
postupovat zejména v případě, že se dodavatel stane tzv. nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona o
DPH. O tomto postupu bude odběratel vždy dodavatele informovat. Skutečnost o zaevidování
dodavatele v registru nespolehlivých plátců je tento povinen oznámit odběrateli do 3 pracovních dnů od
uveřejnění této informace v registru plátců DPH na e-mailovou adresu: Faktury@pmdp.cz

9. V případě, že dodavatel nesplní výše uvedenou oznamovací povinnost ani v dodatečné lhůtě 10 dnů, je
povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši trojnásobku DPH, jejíž splatnost nastala po té, co byl
dodavatel zaregistrován do evidence nespolehlivých plátců.
Článek IX.
Omezení a přerušení dodávky elektřiny, odstoupení od smlouvy
1.

Dodavatel má právo omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny odběrateli v případech
podle ust. § 25 odst. 3 písm. d) EZ. Omezením či přerušením dodávky elektřiny v těchto případech
nevzniká odběrateli právo na náhradu škody a ušlého zisku.

2.

V případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany odběratele je dodavatel oprávněn
odstoupit od smlouvy. Za podstatné porušení povinností smlouvy se považuje:

3.

a)

nezaplacení faktur za dodávku elektřiny nebo za sdružené služby (vč. dalších plateb podle
Cenového rozhodnutí ERÚ), úroků z prodlení po písemném upozornění

b)

opakující se nedodržování smluveného způsobu placení faktur za dodávku elektřiny nebo
za sdružené služby (vč. dalších plateb podle Cenového rozhodnutí ERÚ), úroků z prodlení nebo
náhrad škod po písemném upozornění.

Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení účastníka smlouvy o odstoupení od smlouvy
druhé smluvní straně nebo pozdějším dnem uvedeným v odstoupení. Dodavatel oznámí odstoupení
od smlouvy současně Operátorovi trhu s elektřinou.

Článek X.
Komunikace
1. Kontaktní osoby:
Osoby oprávněné k jednání ve
věcech smluvních:

Osoby pověřené pro operativní a
technická jednání:

- za
dodavatele
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Osoby oprávněné kjednání ve
věcech smluvních:

Osoby pověřené pro operativní a
technická jednání:

- za
odběratele

2.

Za odběratele je lez oprávněná jeanai ve vececn recnmcKycn aaisi osooa, a to i osooa „exierni (smiuvm
partner), tedy osoba nemající pracovněprávní, vlastnický či jiný obdobný vztah k odběrateli, která bude
k takovému jednání odběratelem zmocněna. Nebude-li tato osoba uvedena v odst. 1. tohoto článku,
musí být zmocnění písemné, a toto zmocnění musí být k výzvě předloženo dodavateli.

3.

Veškerá oznámení činěná podle smlouvy musí mít písemnou podobu (tzv. písemnost) nebo
elektronickou podobu, není-li v konkrétním případě stanoveno ve smlouvě jinak. Pro písemný styk lze
použít způsob osobního doručení písemnosti s písemným potvrzením o převzetí, nebo doručení
písemnosti držitelem poštovní licence jako doporučenou zásilkou (doporučený dopis); elektronický styk
musí být doložen zpětným potvrzením přijetí zprávy; kontaktní adresy, telefonní a faxová čísla a e
mailové adresy jsou uvedeny ve smlouvě resp. v příslušné příloze smlouvy.

4.

Písemnosti týkající se vzniku, změn a zániku smluvního vztahu podle této smlouvy nebo vzniku, změn a
zániku práv a povinností odběratele nebo dodavatele vyplývajících z této smlouvy musí být doručeny
držitelem poštovní licence formou doporučeného dopisu na adresu druhé strany (adresáta), která je
odesílateli známa podle této smlouvy na adresy osob oprávněných jednat ve věcech smluvních za
účastníka (kontaktní osoby, kontaktní adresy, telefonní a faxová čísla a e-mailové adresy); při zachování
stejných zásad je možné i osobní doručení písemnosti.

5.

Povinnost odesílatele doručit písemnost adresátovi je splněna, jakmile adresát písemnost převezme
nebo jakmile byla držitelem poštovní licence vrácena odesílateli jako nedoručitelná; účinky doručení
nastanou i tehdy, jestliže adresát přijetí písemnosti odmítne.

Článek XI.
Vyšší moc
1.

Žádná ze smluvních stran nebude odpovídat za nesplnění kteréhokoli ze svých smluvních závazků dle
této smlouvy v důsledku událostí vyplývajících výlučně z událostí majících charakter vyšší moci. Pro
účely této smlouvy za vyšší moc považují smluvní strany takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost,
která není závislá na vůli smluvních stran, tyto ji nemohou nijak ovlivnit či předvídat, nezahrnuje chybu
nebo nedbalost, a které příslušná smluvní strana nemohla s vynaložením veškeré obvyklé péče sama
zabránit. Za takovou událost lze považovat např. válku, teroristické akce, blokádu, sabotáž, požár
velkého rozsahu, živelnou pohromu, rozhodnutí státních orgánů, změny právních předpisů, stavy nouze
dle §54 EZ, plánované odstávky PDS apod. Vyšší mocí jako liberačním důvodem na straně dodavatele
jsou i výše uvedené události či okolnosti, které brání výrobci v úplném či částečném plnění závazku
dodat dodavateli elektřinu, která je předmětem této smlouvy.

2.

O vzniku situace v důsledku vyšší moci a jejích bližších okolnostech uvědomí smluvní strana odvolávající
se na vyšší moc neprodleně druhou stranu elektronickou poštou nebo faxem. Zpráva musí být
neprodleně potvrzena doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana
informována o pominutí situace vyšší moci a pokud bude o to požádána, předloží věrohodný důkaz
o existenci této skutečnosti. Smluvní strana ztrácí právo na uplatnění důsledků vyšší moci, pokud bez
zbytečného prodlení poté, co zjistila nebo měla zjistit, že došlo k případu vyšší moci, neuvědomila
o tom druhou stranu.

Článek XII.
Ochrana důvěrných informací a obchodního či jiného tajemství
1.

Smluvní strany se zavazují, že při realizaci této smlouvy a jejích dodatků budou chránit a utajovat před
nepovolanými osobami důvěrné informace a skutečnosti tvořící obchodní tajemství (dále jen „důvěrné
informace“). Za důvěrné informace se pro účely této smlouvy považují takové informace a skutečnosti,
které nejsou všeobecně a veřejně známé a které svým zveřejněním mohou způsobit škodlivý následek
pro kteroukoliv smluvní stranu nebo které některá ze smluvních stran jako důvěrné označila. Důvěrné
informace mohou být poskytnuty třetím osobám jen s písemným souhlasem dotčené smluvní strany,
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nejedná-li se o případ, kdy je smluvní strana povinna tak učinit ze zákona či jiného obecně závazného
právního předpisu. Dotčená smluvní strana takový souhlas bez zbytečného odkladu vydá, jestliže je to
nezbytné pro realizaci této smlouvy nebo jejích dodatků a třetí osoba poskytne dostatečné garance, že
nedojde k vyzrazení důvěrných informací. Za třetí osoby, podle tohoto ustanovení, nejsou považováni
určení pracovníci smluvních stran oprávnění ke styku s důvěrnými informacemi ve vazbě na tuto
smlouvu. Povinnost ochrany dle tohoto článku smlouvy se nevztahuje na podnikatelská seskupení
každé ze smluvních stran ve smyslu ust. §318 a násl. občanského zákoníku.
2.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb. a že zveřejnění této smlouvy je podmínkou účinnosti smlouvy. Smluvní strany se dohodly,
že smlouvu prostřednictvím registru smluv uveřejnění ten který příslušný odběratel.

Článek XIII.
Závěrečná ustanovení
1.

Odběratel prohlašuje, že mu jsou známa Pravidla provozování distribuční soustavy platná ke dni podpisu
této smlouvy, která jsou technickým předpisem vydaným územně příslušným provozovatelem distribuční
soustavy ve smyslu ust. § 25 odst. 10, písm. g) EZ a schváleným ERÚ.

2.

Obě smluvní strany akceptují, že při plnění této smlouvy a ve všech věcech neupravených touto
smlouvou se řídí ve zbývajících otázkách platnou legislativou, zejména dle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, dále pak dle zákona č.458/2000 Sb., vyhlášek ERÚ č.16/2016 Sb., č.540/2005
Sb., č.408/2015 Sb., MPO č.82/2011 Sb., č.80/2010 Sb., č.79/2010 Sb., Pravidel provozování
distribučních soustav schválených ERÚ, platného Cenového rozhodnutí a Podmínek poskytnutí
distribuce elektřiny územně příslušného PDS.

3.

Pokud by jakýkoliv závazek (povinnost) podle této smlouvy byl nebo by se stal neplatným nebo
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků (povinností) podle
této smlouvy; smluvní strany se zavazují nahradit takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek
(povinnost) novým, platným a vymahatelným závazkem (povinností), jehož předmět bude nejvhodněji
odpovídat předmětu a účelu původního závazku (povinnosti); pokud by tato smlouva neobsahovala
nějaké ustanovení, které by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany se
zavazují takové ustanovení do této smlouvy doplnit; ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze
změny.

4.

Dodavatel prohlašuje, že akceptuje všechny požadavky a podmínky stanovené zadavatelem, takto
odběratelem, v rámci zadávacího řízení (zadávací dokumentaci, oznámení o zakázce, včetně
obchodních a platebních podmínek), na jehož základě je uzavírána tato smlouva, pokud tyto nejsou
v rozporu splatnou legislativou. Pokud by ustanovení uvedená v této smlouvě byla v rozporu s
ustanoveními těchto požadavků a podmínek stanovenými odběratelem v rámci ZD, jsou platná
ustanovení těchto požadavků a podmínek stanovená odběratelem v rámci ZD.

5.

Pro případ, že dodavatel přeruší dodávky elektřiny na více než 72 hodin, je odběratel oprávněn uložit
dodavateli smluvní pokutu ve výši 5.000.000,- Kč, vyjma případů, kdy dojde k přerušení dodávek
z důvodů vyšší moci (čl. XI. odst. 1 této smlouvy) nebo z důvodů porušení závazků odběratele řádně a
včas hradit své závazky nebo v případě poruchy na straně PDS (provozovatele distribuční soustavy).
Zaplacením této smluvní pokuty není dotčen nárok odběratele na náhradu škody. Krom toho je takováto
odstávka dodávek elektřiny důvodem, pro který je odběratel bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy,
aniž by dodavateli vznikaly vůči odběrateli jakékoliv nároky na úhradu ušlého zisku nebo jiné škody.

6.

Pro případ, že dodavatel přeruší dodávky elektřiny na více než 2 hodiny, je odběratel oprávněn uložit
dodavateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou započatou hodinu přerušení dodávek elektřiny,
vyjma případů, kdy dojde k přerušení dodávek z důvodů vyšší moci (čl. XI. odst. 1 této smlouvy) nebo
z důvodu porušení závazku odběratele řádně a včas hradit své závazky nebo z důvodu poruchy na
straně PDS (provozovatele distribuční soustavy). Zaplacením této smluvní pokuty není dotčen nárok
odběratele na náhradu škody. Odběratel tuto smluvní pokutu není oprávněn uplatnit, uplatní-li smluvní
pokutu podle předchozího odstavce.

7.

Dodavatel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu s limitem plnění v
min. výši 5.000.000,- Kč tak, aby tato smlouva byla účinná po celou dobu účinnosti této smlouvy.
a)

Dodavatel se zavazuje účinnost pojistné smlouvy prokazovat vždy jedenkrát ročně, a to vždy
nejpozději k 31. 7. běžného kalendářního roku. V případě porušení této povinnosti je odběratel
oprávněn uložit dodavateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení s touto
povinností. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčen nárok odběratele na náhradu škody.
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b)

Pro případ, že dodavatel neprokáže účinnost pojistné smlouvy způsobem uvedeným v předešlém
odstavci, sjednává se mezi účastníky právo odběratele odstoupit od této smlouvy, aniž by dodavateli
vznikly jakékoliv nároky vůči odběrateli na úhradu ušlého zisku nebo jiné škody.

c)

Závazek prokázat platnost pojistné smlouvy splní dodavatel i tehdy, pokud předloží odběrateli novou
(jinou) pojistnou smlouvu stejného rozsahu či významu.

8.

Obě smluvní strany se dohodly, že spory o výklad a plnění této smlouvy budou řešit nejprve vzájemným
projednáním a dohodou a to do úrovně jednání statutárních zástupců smluvních stran. Nedojdou-li
smluvní strany ani touto cestou k nalezení smírného řešení, zavazují se předložit spor ke
zprostředkování smíru nebo k rozhodnutí sporu ERÚ podle § 17 odst. 7 písm. a) EZ. v záležitostech
svěřených zákonem do působnosti ERÚ. V ostatních případech může kterákoliv smluvní strana podat
návrh příslušnému soudu.

9.

Účinnost této smlouvy nastává dne 1. 1. 2020 v 0:00:00 hodin, ustanovení smlouvy, v nichž se
předpokládá provedení stanovených činností před výše uvedeným termínem účinnosti, jsou účinná
dnem podpisu této smlouvy

10. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021 do 24:00:00 hodin.
11. Smlouvu lze ukončit:
a)
b)

odstoupením od smlouvy za podmínek stanovených touto smlouvou
dohodou smluvních stran.

12. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky
podepsanými k tomu oprávněnými zástupci smluvních stran.
13. Smluvní strany prohlašují, že jim je obsah smlouvy znám, že smlouva byla uzavřena na základě jejich
pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.
14. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží po jednom vyhotovení.
15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4

V Ostravě dne:

Seznam předávacích míst VN - podle přílohy č. 1 Zadávací dokumentace
Plánovaný odběr elektrické energie z napěťové hladiny VN (22 kV)
celkem v roce 2020 - podle přílohy č. 2 Zadávací dokumentace
Nabídková cena ve smyslu ZD tvořící přílohu této smlouvy
Kopie pojistné smlouvy

/5

2-0

V Plzni dne:

- í -12- 20,9

Příloha č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny - Seznam předávacích míst VN

Poř.č
OM

EAN OPM

název
odběratele

IČ

číslo
odběrného
místa dle
SOP

název
odběrného
místa

charakteristi
ka
odběrného
místa

roční
rezervová
ná
kapacita
[ MW]

měsíční
rezervová
ná
kapacita
[ MW]

dosavad
ní tarif

orientační
údaj

1

2

3

4

Plzeňské
městské
8591824008000010 dopravní
42
podniky,a.s
Plzeňské
městské
8591824008009886 dopravní
64
podniky,a.s
Plzeňské
městské
8591824008011212 dopravní
51
podniky,a.s
Plzeňské
městské
dopravní
zatím neznáme
podniky,a.s

"Měnírny"
Denisovo
nábřeží 920/12,
301 00 Plzeň

10 míst
připojení v
962
jednom OM
nabíjecí
stanice
Nabíjecí
elektrobusů2522068 100099646 stanice,Krašovsk dočasně
3
0
á, 323 00 Plzeň
odstavena
MR
nová
Černice,Štefánik měnírna2522068 100115798 ova p.p.č. 383,
připojeno
3
4
32600 Plzeň
2017
plánované
uvedení do
2522068
Měnírna Borská provozu
3
pole
01/2020
2522068
3

roční
roční
roční
spotřeb spotřeb spotřeb
a
a
a
VT
NT
celkem
(MWh) (MWh) (MWh)

2018

2018

2018

4,000

3,200

jednotari
f

••21
130,65

0

21131

0,000

0,000

jednotari
f

0

0

0

0,100

0,060

jednotari
f
350,218

0

350

jednotari
f

0

0

0
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EAN

Rezervovaný
příkon (MW)

"Měnírny"
Denisovo
nábřeží
920/12
30323
Plzeň

859182400800001042

16,950

4,000

3,200

Nabíjecí
stanice
Krašovská
32300
Plzeň

859182400800988664

0,500

0,000

0,000

859182400801121251

0,800

0,100

0,300

název
odběratele

název OM

1

Plzeňské
městské
dopravní
podniky,a.s.,
Denisovo
nábřeží
920/12,
Plzeň, 301
00

2

Plzeňské
městské
dopravní
podniky,a.s.,
Denisovo
nábřeží
920/12,
Plzeň, 301
02

3

Plzeňské
městské
dopravní
MR Černice
podniky,a.s., Štefánikova
Denisovo
p.p.č. 383
nábřeží
32600
920/12,
Plzeň
Plzeň, 301
03

No.

Rezervovaná
kapacita
(měsíční)
(MW)
(nejvyšší v
roce)

Rezervovaná
kapacita
(roční)
(MW)

Plánované měsíční odběry elektřiny ze sítě VN 22kV (MWh)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

rok
2020

2
400,0

2
300,0

2
200,0

1
700,0

1
500,0

1
400,0

1
200,0

1 200,0

1
400,0

1
800,0

2
050,0

2
150,0

21
300,0

Dočasně odstaveno. Termín opětovného spuštění není dosud stanovaen

35,0

35,0

32,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

35,0

0,0

37,0

37,0

373,0
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4

Plzeňské
městské
dopravní
podniky,a.s.,
Měnírna
Denisovo
Borská pole
nábřeží
920/12,
Plzeň, 301
04

CELKEM

70,0

65

60

50

50

45

40

40

45

50

65

65

645,0

2 505

2 400

2 292

1 777

1 577

1
472

1267

1267

1
472

1885

2 152

2 252

22 318

Nabídková cena pro veřejnou nadlimitní zakázku na dodávku elektřiny z napěťové úrovně 22kV pro roky 2020 a 2021

Předkládající společnost

název společnosti
adresa společnosti
oprávněná osoba

Nabídková cena silové elektřiny
společná pro roky 2020 a 2021
v Kč/MWh (bez DPH)

Veolia Komodity ČR, s.r.o.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Ing. Pavel Luňáček, jednatel

1417,-

Cena za dodávku elektrické energie je cenou nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady dodavatele s dodávkou elektrické energie související.
Cena za distribuci a další regulované složky ceny budou účtovány v souladu s platným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.
V případě překročení nebo nedočerpání smluveného objemu za stanovené období nebude dodavatel účtovat Zadavateli žádné pokuty či sankce.
V Ostravě dne 29.10.2019
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