Úřad vlády České republiky
Ev. číslo: 20/122-0
Č.j.: 4485/2020-UVCR-37

Smlouva o sdružených službách dodávky elektrické energie
podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tzv. energetický
zákon) a příslušných prováděcích předpisů k energetickému zákonu
Smluvní strany:
Česká republika - Úřad vlády České republiky
Zastoupena:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
ID datové schránky:
bankovní spojení:
kontaktní osoba:

Ing. Ivanou Hošťálkovou, ředitelkou Odboru technického
a provozního, na základě vnitřního předpisu
nábř. Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
00006599
CZ00006599
trfaa33
ČNB Praha, č. účtu: 4320001/0710
Bc. Josef Fatka, vedoucí oddělení správy nemovitostí

(dále jen „zákazník“)
a
Pražská plynárenská, a.s.
Zastoupený:
Ing. David Hrůza, manažer prodeje, na základě plné moci
se sídlem:
Národní 37, 110 00 Praha 1
IČO:
60193492
DIČ:
CZ60193492
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu / kód banky:
43-9898370227/0100
EAN dodavatele:
8591824360200
Číslo licence na obchod:
141015380
Číslo registrace u Operátora trhu: 3602
Kontaktní osoba:
Ing. David Hrůza, manažer prodeje
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2337
(dále jen „dodavatel“)
uzavírají tuto smlouvu:
Článek I.
Předmět smlouvy
1.

Závazek dodavatele dodávat elektrickou energii zákazníkovi do jednotlivých odběrných
míst zadavatele ve sjednané kvalitě, rozsahu, sazbě, tarifu a napěťové hladině.

2.

Závazek dodavatele zajistit distribuci sjednaného množství elektrické energie
do jednotlivých odběrných míst a systémové služby distribuční soustavy v kvalitě
garantované v Pravidlech provozování distribuční soustavy příslušného provozovatele
distribuční soustavy.
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3.

Závazek zákazníka platit dodavateli za dodávku elektrické energie, distribuci elektrické
energie, systémové služby a ostatní související služby (dále jen „sdružené služby
dodávky elektrické energie“) dle této smlouvy.

4.

Závazek dodavatele poskytovat zákazníkovi zákaznickou podporu po telefonu a emailu.
Tento závazek je zahrnut v ceně plnění této smlouvy.
Článek II.
Místo dodávky

Údaje o jednotlivých odběrných místech jsou uvedeny v příloze č. 1 „Seznam odběrných míst
pro dodávku elektrické energie.“
Článek III.
Produkt, cena a vyhodnocení dodávky elektrické energie
1.

Sazba/Produkt na dodávku elektrické energie pro hladinu nízkého napětí (NN) a hladinu
vysokého napětí (VN) bude odpovídat příslušným distribučním sazbám jednotlivých
odběrných míst. Cena je uvedena v příloze č. 2 smlouvy, bez DPH a daně z elektrické
energie, popř. dalších daní.

2.

Elektrickou energii dodanou zákazníkovi bude dodavatel vyhodnocovat pro jeho
vyúčtování takto: Z naměřených údajů se stanoví celkové množství odebrané elektrické
energie a vynásobí se sjednanou cenou za 1 MWh.

3.

Cena plnění veřejné zakázky je rozepsána v příloze č. 2 – Rozpis ceny plnění, která
je nedílnou součástí této smlouvy.

4.

Platbu za distribuci a přepravu elektrické energie, systémové služby a ostatní související
služby bude dodavatel účtovat zákazníkovi podle cen platného cenového rozhodnutí
správního úřadu pro výkon regulace v energetice - Energetického regulačního úřadu
(dále také jen „ERÚ“).

5.

Dodavatel nebude účtovat žádné další poplatky, zejména poplatek za odběrné místo,
poplatek za zákaznickou podporu atd. Dodavatel si nebude nárokovat jakékoliv sankce
za překročení či neodebrání předpokládaného množství elektrické energie.

6.

Dodavatel poskytne po skončení období plnění této veřejné zakázky zákazníkovi
na základě jeho požadavku soubor dat v elektronické podobě, obsahující údaje
o realizované dodávce elektrické energie. Dodavatel zákazníkovi poskytne on-line
přístup (přes internet) k údajům o odběru elektrické energie.

7.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že po dobu termínu dodávek elektrické energie
přebírá dodavatel jako subjekt zúčtování za zákazníka odpovědnost za odchylku
dle vyhlášky č. 408/2015 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších
předpisů, s výjimkou odchylek činných ztrát v hladině vysokého napětí (VN) dle platných
právních předpisů.

8.

U odběrů elektřiny z napěťové hladiny vysokého napětí (VN) se zákazník zavazuje
sjednanou rezervovanou kapacitu na odběrném místě svým odběrem nepřekročit
(viz příloha č. 1 smlouvy). V případě překročení sjednané rezervované kapacity je
zákazník povinen zaplatit dodavateli cenu ve výši stanovené platným cenovým
rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Nedodržení sjednané hodnoty
rezervované kapacity bude vyhodnoceno a vyúčtováno postupem a za cenu v souladu
s podmínkami stanovenými v cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.
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9.

U odběrů elektřiny z napěťové hladiny vysokého napětí (VN) je zákazník 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 sjednaného ve smlouvě, resp. v příloze č. 1. Dodavatel se zavazuje
požadovanou měsíční rezervovanou kapacitu v příslušném kalendářním měsíci zajistit,
a to za podmínky, že zákazník oznámí svůj požadavek ve lhůtě podle podmínek
poskytování distribuce příslušného provozovatele distribuční soustavy (nejpozději však
2 pracovní dny před začátkem kalendářního měsíce, na který má být rezervovaná
kapacita sjednána). 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. V takovém případě nebude dodavatel požadovat poplatek
za překročení rezervované kapacity (za předpokladu, že naměřená hodnota nepřesáhne
sjednanou hodnotu celkové rezervované kapacity = roční + měsíční rezervovaná
kapacita).
Článek IV.
Fakturace, cena a platební podmínky

1.

Hladina NN (nízké napětí):
Počet zálohových plateb v měsíci: 1
Termíny splatnosti zálohových plateb a výše zálohy: 15. kalendářní den v měsíci
dle platebního kalendáře, vystaveného minimálně 21 dnů před splatností první měsíční
zálohy
Výše měsíční zálohy: 90 % z předpokládaného měsíčního odběru
Fakturace: 1x měsíčně dle odečtového cyklu odběrného místa popř. dle samoodečtu
Splatnost daňových dokladů: 21 dní ode dne doručení zákazníkovi.

2.

Hladina VN (vysoké napětí):
Počet zálohových plateb v měsíci: 1
Termíny splatnosti zálohových plateb a výše zálohy: 15. kalendářní den v měsíci
dle platebního kalendáře, vystaveného minimálně 21 dnů před splatností první měsíční
zálohy
Výše měsíční zálohy: 90 % z předpokládaného měsíčního odběru
Fakturace: 1x měsíčně dle odečtového cyklu odběrného místa
Splatnost daňových dokladů: 21 dní ode dne doručení zákazníkovi.

3.

Zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc, dodavatel je povinen provést celkové
vyúčtování služeb a dodávek elektřiny (s vyúčtováním přeplatku či nedoplatku) ve formě
tzv. zúčtovací faktury, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů po ukončení zúčtovacího
období, popř. po ukončení smluvního vztahu, přičemž lhůta splatnosti pro úhradu
přeplatku zákazníkovi (objednateli) je 21 dní ode dne doručení zúčtovací faktury.
Dodavatel je povinen na žádost zákazníka poskytnout zákazníkovi jasné a srozumitelné
vysvětlení způsobu, jakým bylo jeho vyúčtování vypracováno.

4.

Dodavatel je povinen vystavovat zákazníkovi zúčtovací fakturu i předpis zálohových
plateb za všechna odběrná místa samostatně s přiloženým vyúčtováním jednotlivých
odběrných míst. V případě dodávek elektřiny v hladině nízkého napětí (NN) bude
vyúčtování jednotlivých odběrných míst provedeno na základě samoodečtů zaslaných
zákazníkem a to do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zákazník
žádá fakturaci, a to na adresu samoodecet@ppas.cz. V případě dodávek elektřiny
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v hladině vysokého napětí (VN) bude vyúčtování jednotlivých odběrných míst provedeno
na základě dálkových odečtů provedených distributorem.
5.

Dodavatel je oprávněn fakturu včetně všech jejích příloh vystavit v elektronické formě
dle § 26 ZDPH (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů), a to ve formátu ISDOC nebo ISDOCX verze 5.2 nebo vyšší. Prodávající
je dále oprávněn vystavit fakturu ve formátu, který je v souladu s evropským standardem
elektronické faktury dle technické normy ČSN EN 16931-1:2017. Elektronickou fakturu je
možné zaslat datovou schránkou (identifikace: trfaa33) nebo elektronickou poštou
na adresu posta@vlada.cz.

6.

V případě, že úhrada některé z částí celkové smluvní ceny má být provedena zcela nebo
zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb
mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH, nebo číslo bankovního účtu
dodavatele uvedené v této smlouvě nebo na daňovém dokladu vystaveném
dodavatelem nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu
§ 109 odst. 2 písm. c) ZDPH a nebo stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem
ve smyslu § 106a ZDPH, je zákazník oprávněn uhradit dodavateli pouze tu část
peněžitého závazku vyplývajícího z daňového dokladu, jež odpovídá výši základu daně,
a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně s tím, že se má
za to, že úhrada daňového dokladu (faktury) bez DPH je provedena ve správné výši.
Článek V.
Sankce

1.

Dodavatel se zavazuje řádně a včas plnit své povinnosti vztahující se ke správě DPH
po dobu trvání této smlouvy, zejména tuto daň řádně a včas zaplatit. Pokud v důsledku
porušení tohoto závazku příslušný finanční úřad vyzve zákazníka k zaplacení DPH
z důvodu jeho ručení ve smyslu čl. IV odst. 6 této smlouvy, dodavatel se zavazuje
zaplatit zákazníkovi jednorázovou smluvní pokutu ve výši DPH vztahující se k porušení
závazku dodavatele řádně a včas zaplatit DPH (včetně příslušenství), s níž je spojeno
ručení zákazníka ve smyslu čl. IV odst. 6 této smlouvy.

2.

Zaplacením smluvní pokuty není, jakkoliv dotčen nárok zákazníka na náhradu škody
a nemajetkové újmy; nárok na náhradu škody a nemajetkové újmy je zákazník oprávněn
uplatnit vedle smluvní pokuty v plné výši.
Článek VI.
Zvláštní ustanovení

1.

Zákazník může od smlouvy odstoupit, pokud dodavatel neplní své závazky, které pro něj
vyplývají z této smlouvy.

2.

Možnost výpovědi smluvních stran bez udání důvodu s výpovědní lhůtou v délce
6 měsíců počínající běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla
výpověď doručena druhé smluvní straně.

3.

Dodavatel prohlašuje, že kdykoliv na požádání zákazníka prokáže, že je účastníkem
trhu, subjektem zúčtování odchylek elektřiny a má s operátorem trhu s elektrickou
energií uzavřeny všechny nezbytné smlouvy, zejména smlouvu o subjektu zúčtování
odchylek, v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, v platném znění,
a na základě vyhlášky č. 408/2015 Sb. Energetického regulačního úřadu o Pravidlech
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trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, která jej opravňuje k činnostem
nezbytným k plnění předmětné veřejné zakázky (smlouvy).
4.

Povinnost mlčenlivosti: Dodavatel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám
mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od zákazníka nebo
o zákazníkovi či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez
písemného souhlasu zákazníka žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této
smlouvy, ledaže se jedná:
a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným
rozhodnutím oprávněného orgánu.
Dodavatel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1 tohoto článku
veškeré osoby, které se budou podílet na poskytování služeb zákazníkovi dle této
smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na plnění
této smlouvy, odpovídá dodavatel, jako by povinnost porušil sám.
Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti smlouvy.

5.

Dodavatel prohlašuje, že na požádání zákazníka prokáže, že má platnou a účinnou
pojistnou smlouvu na škodu vzniklou při plnění předmětu dané veřejné zakázky
(smlouvy).

6.

Dodavatel se zavazuje neprodleně písemně informovat zákazníka o tom, že jako
dodavatel pozbyl oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti nebo možnost uskutečňovat
dodávku elektřiny.

7.

Pro jednotlivá odběrná místa zákazníka nebude skutečné množství elektrické energie
odebrané ve smluvním období nijak limitováno. Překročení či neodebrání celkového
předpokládaného odběru elektrické energie nebude ze strany dodavatele penalizováno.
Zákazník je oprávněn v průběhu smluvního období rušit stávající a zřizovat nová
odběrná místa podle svých potřeb. Dodavatel nebude za zrušené odběry požadovat
žádnou kompenzaci. Pro nová odběrná místa zákazníka zahájí dodavatel neprodleně
dodávku elektrické energie a sdružených služeb dodávky elektřiny za podmínek
sjednaných v rámci této smlouvy, o čemž uzavřou smluvní strany písemnou dohodu
formou dodatku k této smlouvě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
a za podmínek stanovených touto smlouvou.

8.

Pro účely technické, smluvní a fakturační dodavatel ustanovuje tuto osobu:
Ing. David Hrůza, tel. 727 858 021, e-mail: david.hruza@ppas.cz.
Článek VII.
Podmínky sdružených služeb dodávky elektrické energie

1.

Dodavatel prohlašuje, že obchodní podmínky ani změny obchodních podmínek nebudou
v případě zákazníka aplikovány, pokud by měly být v rozporu se zadávacími
podmínkami veřejné zakázky „Nákup elektřiny pro objekty Úřadu vlády na roky 2021
a 2022“.
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Článek VIII.
Doba platnosti smlouvy a závěrečná ustanovení
1.

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou. Dodávka se uskuteční od 01.01.2021
do 31.12.2022, nedohodnou-li se zákazník a dodavatel jinak.

2.

Dodavatel tímto dává zákazníkovi výslovný souhlas se zpracováním a uchováváním,
popř. uveřejněním (pokud takové uveřejní zvláštní právní předpisy vyžadují) osobních
údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů), a to v rozsahu, v jakém dodavatel poskytl tyto údaje objednateli v rámci
zadávacího řízení (zejména doklady o kvalifikaci zhotovitele, jména a kontaktní údaje
osob zastupujících dodavatele a kontaktních osob, jména skutečných vlastníků
právnických osob, údajů, jejichž předložení si objednatel vyhradil jako podmínku
uzavření smlouvy atd.) a v rozsahu, v jakém jsou nezbytně nutné pro plnění zákonných
povinností ze strany zákazníka vztahujících se k zadávacímu řízení a plnění předmětu
veřejné zakázky a plnění smluvních povinností ze strany dodavatele. Tento souhlas lze
kdykoliv odvolat, ale odvolání souhlasu nemá vliv na plnění zákonných povinností
zákazníka, především na plnění archivační a uveřejňovací povinnosti, a to po celou dobu
archivační lhůty.

3.

Smlouva je vyhotovena v případě listinné podoby ve 4 stejnopisech, z nichž zákazník
obdrží tři vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.

4.

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či kontradikcí mezi zněním této smlouvy (bez její
přílohy či bez jejich příloh) a jednotlivými přílohami smlouvy je rozhodující znění
smlouvy. V případě jakýchkoli nesrovnalostí či kontradikcí mezi zněním jednotlivých
příloh smlouvy je rozhodující znění té přílohy, která je první v číselném pořadí.

5.

Smluvní strany se zavazují navzájem se informovat o všech skutečnostech, o kterých
jsou si vědomy, že by mohly vést ke škodám a usilovat o odvrácení hrozících škod.
Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem.

6.

Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravené
se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména energetickým zákonem a jeho
prováděcími předpisy a občanským zákoníkem.

7.

Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo
do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor
by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní
ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit
obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění
nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení tak, aby vystihovalo
co nejpřesněji podstatu původního ujednání a aby co nejlépe odpovídalo duchu
smlouvy.

8.

Jestliže se ukáže jakékoliv ustanovení nebo ujednání této smlouvy jako neplatné,
nevymahatelné nebo právně neúčinné, nedotýká se to ostatních ujednání nebo
ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že takové ustanovení nebo
ujednání nahradí platným, účinným a vymahatelným ustanovením nebo ujednáním,
které má stejný nebo obdobný smysl nebo účinek; učiní tak do 15 (slovy: patnácti)
pracovních dnů ode dne doručení výzvy k náhradě jedné smluvní strany druhé smluvní
straně.
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9.

Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby případné spory vyplývající z této Smlouvy,
byly urovnány smírnou cestou.

10. V případě sporu smluvních stran o oprávněnost reklamace z plnění předmětu smlouvy
budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce
vybraného zákazníkem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese v plné výši
smluvní strana, která nebude ve sporu o oprávněnost reklamace úspěšná.
11. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy přechází na případné
právní nástupce smluvních stran.
12. Zákazník podpisem této smlouvy uděluje souhlas, aby dodavatel uzavřel s příslušným
provozovatelem distribuční soustavy smlouvu o distribuci elektrické energie
do jednotlivých odběrných míst zadavatele.
13. Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou
poskytnutého plnění z veřejných výdajů.
14. Zákazník je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
Dodavatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, včetně všech jejích případných dodatků,
především na profilu zadavatele a v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není
porušením důvěrnosti informací. Dodavatel výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude
úplné znění této smlouvy, včetně všech identifikačních a kontaktních údajů osob, které
dodavatel uvedl v textu této smlouvy. Je-li podle obecného nařízení o ochraně osobních
údajů k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas dotčených osob, prodávající výslovně
prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených osob zajistil. Smluvní strany se dohodly,
že smlouvu zašle správci Registru smluv k uveřejnění zákazník a bude dodavatele
písemně informovat o uveřejnění smlouvy v Registru smluv. Dodavatel je povinen
zkontrolovat, že smlouva byla v Registru smluv řádně uveřejněna. V případě, že dodavatel
zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich
zákazníka informovat. Zákazník je dále v souladu se ZZVZ povinen na profilu zadavatele
uveřejnit skutečně uhrazenou cenu.
15. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti
dnem uveřejnění v Registru smluv.
16. Případné spory budou rozhodovány u obecných soudů České republiky.
17. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy.
18. Smluvní strany prohlašují, že se podrobně seznámily s obsahem této smlouvy, jejímu
obsahu porozuměly a nejsou si vědomy žádných překážek, nároků třetích osob
ani jiných právních vad, které by jejímu uzavření bránily či způsobovaly její neplatnost.
Na důkaz souhlasu se zněním této smlouvy připojují k tomu oprávnění zástupci
smluvních stran své podpisy.
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V Praze dne

V Praze dne

za dodavatele
Pražskou plynárenskou, a.s.

za Českou republiku
Úřad vlády České republiky

David Hrůza

Digitálně podepsal David
Hrůza
Datum: 2020.12.10
14:48:14 +01'00'

Jméno: Ing. David Hrůza
Funkce: manažer prodeje

Přílohy
Příloha č. 1.
Příloha č. 2.

podepsal
Ing. Ivana Digitálně
Ing. Ivana Hošťálková
2020.12.09
Hošťálková Datum:
13:29:12 +01'00'

Ing. Ivana Hošťálková
ředitelka Odboru technického a provozního

Seznam odběrných míst pro dodávku elektrické energie
Rozpis ceny plnění
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Příloha č. 1 smlouvy – Seznam odběrných míst pro dodávku elektrické energie

Seznam odběrných míst pro dodávku elektrické energie
Seznam odběrných míst a dodávek v hladině nízkého napětí (NN)

Sazba + počet
fází + hodnota
jističe
Tarif/Produkt

EAN

Adresa
Hlavní budova - U
859182400306090212 Bruských kasáren 1000 C25d 3x32A

859182400310549157
859182400306094913
859182400300742797
859182400302516211
859182400307186266

Lichtenštejnský palác,
U Sovových mlýnů
506/84, Praha 1
Gogolova 212/1, 118
00 Praha 1- Hradčany
Slavíčkova 628/8, 160
00 Praha 6 Bubeneč
Vladislavova
1494/4
Praha 1
U
větrolamu
1702,
Praha -Dolní Chabry

C03d 3x315A
C03d 3x100A
C01d 3x50A
C03d 3x315A
C25d 3x63A

Dr. E. Beneše 201, 391
859182400100218713 01 Sezimovo Ústí
C25d 3x160A

Celková
předpokládaná
spotřeba (MWh) za
období roků 2021 a
2022

VT
NT

5,12
3,26

Jednotarif
(VT)
Jednotarif
(VT)
Jednotarif
(VT)
Jednotarif
(VT)

270,14
185,02
7,44
195,52

VT
NT

13,3
6,54

VT
NT

58,36
28,64

Celková předpokládaná spotřeba v MWh
773,34

Název
OM:
EAN:

a

adresa

Seznam odběrných míst a dodávek v hladině vysokého napětí (VN)
Strakova akademie, nábř. Edvarda Beneše 128/4, Praha 1
859182400300014016

Typ a
měření:

umístění

Současný
distributor

A/VN

Celková
předpokládaná
spotřeba (MWh) za období
roků 2021 a 2022

PREdistribuce
Vlastní

2168,42
Transformátor:
PDS:
PREdistribuce a.s.
Napěťová hladina:
VN 22 kV
Rezervovaný
Roční rezervovaná 0,300 MW
0,43 MW
příkon:
kapacita:
Kontaktní osoby odběratele (zákazníka) v případě vyhlášení regulačních stupňů pro dané OM:
Jméno:
M:
E:
Název
OM:
EAN:
Typ a
měření:

a

adresa

Strakova akademie, nábř. Edvarda Beneše 128/4, Praha 1
859182400300014207

Současný
distributor

A/VN

PREdistribuce

umístění

Celková
předpokládaná
spotřeba (MWh) za období
roků 2021 a 2022

3803,26
Transformátor:
Vlastní
PDS:
PREdistribuce a.s.
Napěťová hladina:
VN 22 kV
Rezervovaný
Roční rezervovaná 0,025 MW
1,7 MW
příkon:
kapacita:
Kontaktní osoby odběratele (zákazníka) v případě vyhlášení regulačních stupňů pro dané OM:
Jméno:
M:
E:
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Název
OM:
EAN:
Typ a
měření:

a

adresa

umístění

Hrzánský palác, Loretánská 177/9, Praha 1
859182400300014153

Současný
distributor

A/VN

PREdistribuce

Celková
předpokládaná
spotřeba (MWh) za období
roků 2021 a 2022
682,58

Transformátor:
Vlastní
PDS:
PREdistribuce a.s.
Napěťová hladina:
VN 22 kV
Rezervovaný
Roční rezervovaná 0,06 MW
0,4 MW
příkon:
kapacita:
Kontaktní osoby odběratele (zákazníka) v případě vyhlášení regulačních stupňů pro dané OM:
Jméno:
M:
E:
Celková předpokládaná spotřeba v MWh za období 2021 a 2022

6654,26

Stránka 10 (celkem 11)

Příloha č. 2 smlouvy – Rozpis ceny plnění

Rozpis ceny plnění
Hladina nízkého napětí

TARIF

MWh/Kč (bez DPH a energetické daně)
VT

NT

C01D, C02D, C03D

1274

-

C25D, C26D

1274

1300

Hladina vysokého napětí

Produkt

Tarif

Časové pásmo

Obchodní
hodiny

Jednotarif

VT

celý kalendářní rok

celý den

Cena (Kč/MWh)
(bez DPH a
energetické daně)

1274
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