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(pro burzovní obchody se silovou elektřinou v rámci sdružených služeb dodávky eIeklřiny)

Čísloaukce:

,189

Datum konání burzovního shromáždění: 30. 9, 2015

Dodavatel (prodávaiící):

Pražská energetika, a.s.

OR vedeném Mě§tským soudem v Praze,oddí| B, v|ožka 2405
Na Hroudě 149214, 100 05 Praha 10
DlČ: CZ60193913

SídIo:
lČ: 60193913
Bankovní spojení:

1

zastoupen:

7532513/0300

Jméno a příjmení makléře:
Evidenční číslomakléře:

lng. Markéta Hurtová

odběřatel (kupuiící):

Fakultní nemocnice Brno

41047

Registru ekonomických subjektů, ČSÚ

Zaps. v:
Sídlo:

Bankovní spojeni:

Jihlavská 20, 625 00 Brno
DlČ: CZ65269705
71234621l0100

Jméno a příjmení makléře:
Evidenční číslomakléře:

41038

lč: 65269705

zastoupen:

Ing. Veronika Labaštová

Popis produktu:

Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky
elektřiny v napětbvé hladině nízkéhonapětí

Počet odběrných míst:

6

Termín dodávky:

1.1.2016-31.12.2016
507 MWh

Celkové množstvídodávky:

Jednotková cena
Nízký tařií

czKlMWh

c25d

br6d

p45q
DO,í d

Technické pařametry dodávky:
zúčtovacípodmínky
,l
vyúčtováníbude provedeno x ročně v termínu dle
periodických odečtůpříslušnéhoprovozovatele distribuční
soustavy (Výjimky uvedeny v Příloze závěrkového listu č. 1)

-

zúčtovacíobdobí:

rok

splatnost zúčtovacííaktury:

30 dní

Zálohy v průběhu zůčlovacíhoobdobí:

viz přílóha závěrkového listu č. 1

§f],p

\,-§,
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ostatní podmínky:
Dodavate| bude odběrateli účiovatdocáV{U -a ed^é sloJae.e iaktlie (daňovém dokladu) v |istinné (papírové)
podobě s tím, že za každéodběrné m s:C . - Ji 3.c .. ]: -: . - ,:-c.,án i s rozepsáním jednotlivých položek ceny
- č
spo|u s uveden'm cenycelkem a pilsl-š^e,...š+ ]J- .',

=,

Dodavatel bude odběrateli předepisoval a ua:c,, a: za ;-,, "a .ednom s]oučenémpředpisu a sloučeném
daňovém dok|adu o přijetí platby V listinné lcap,:,. cJ..3. s l Ť, že celková zá|oha a přijatá platba bude
rozepsána na dí|číZá|ohy Za jednotlivá odbě.ná - s,a 3:.,- s -vedením ceny celkem a přís|ušnévýše DPH v
oÁ

av Kč.

Dodavatel je povinen na Výslovné Vyžádání jedno:|.,,e^: 3.cě,aiele:
. použíVate|ektronickou íakturu s následným zaslá,
'aí:-.j ,. ca9 rové podobě,
. namíslo sloučené íaktuíypoužíVat íakturu na kažcjé]ec.C:i ,.,e cccer"é r.ísto,
. namísto sloučeného předpisu záloh a sloučenéhodaňc,.e-. o.,,la._ o Dřieti platby používat předpis záloh a
daňový doklad o přijetí platby Za každéjednoil Vé odběr.é 3::,

-

-

Dodavatel je povinen u odběrných míst s jiným než ročnímzúč,.o,ac- cccooi1,1, Lmožnit samoodečet není-|i
odečet měřícího zařízení prováděn dálkově. Dodavatel provecie oezolainé vyúčtor,ánípo zas ání samoodečtů
Ze strany odběratele, které mU budou zaslány V termínU a způsobe,n sialcveným oodavatelem.
Na odběratele. jqichž převažu)ící činnost je ve zdravotnictví. se nevzia|--]' ,ed.otl vé regulačnístupně
podle příslušnéplatné vyh|ášky Ministerstva průmys|u a obchodu ČB o sta,,,u .cuze v e ektroenergetice a o
obsahových náležitostech havarijního plánu.
Dodavatel je povinen poskytnout data o odběrech a íakturaci všech odběrných .níst V elektronické podobě Ve
íormátu .x|s po skončeníobdobí dodávky centrálnímu zadavateIi, Česka replbi ka - lvllnlstelstvo zdravotnictví,
Pa|ackého nám, 4, 128 01 Praha 2, lČ: 00024341 na e-mallovou adresu J U Dr, i,4arcely Foh íkovéMarcela, Rohlikova@ mzcr.cz.

Dodací podmínkv
1. Dodavatel je povinen dodáVat sjednané množstvísi|ové elektřiny do odběrného místa odběratele, v rozsahu
a Za podmínek uzavřeného bUrzovního obchodu (závěrkového Iistu) V kvalitě podIe příslUšných platných
práVních předpisů, pokud tomu nebrání okolnosti vyvolané provozovatelern d str bučnísoustavy nebo
okoInosti stanovené práVními předpisy.
2, Za ýednané množstvídodáVky silové elektřiny se považule skutečně dodané a odebrané množstvíelektřiny
V odběrném místě odběratele. Celkové množstvídodávky s lové elektřiny Uvedené na záVěrkovém listu
představuje předpok|ádané množstvídodáVky elektřiny.

3. Dodávka si|ové e|ektřiny se uskutečňUje v napět'ové hladině nízkéhonapětí v souladu s hodnotou hlavního
jističe před měřícím ZaříZením.
4. Dodávka si|ové e|ekiřiny je splněna přechodem elektřiny z příslušnédistribučnísoustavy přes měricí
zařízeni do odběrného místa odběrate|e, N,4ěření dodáVek, Včetně Vyhodnocování a předávání výsledků
měřeníje zajišt'ováno píovozovatelem distribuční soUstavy podle příslušného pIatného práVního předpisu,
5. Dodavaiel je povinen zajistit na Vlastní jméno a na Vlastní účeipro odběrné místo odběratele dopravu
elektřiny a ostatní soUVisející služby a dále je povinen UZaVřít s provozovatelem distribučnísoustavy
jménem a na účetodběratele smlouvu o distribuci elekiřiny do odběrného místa odběratele.
6. odběrateI uzavřením burzovního obchodu souhIasí, aby dodavatel uzavřel s provozovatelem distribuční
soustavy smlouvu o distribuci elektřiny do odběrného místa a dále je povinen poskytnout dodavateli k
uzavření smIouvy o distr]buci eIektřiny neZbytnoU soUčinnost. DodavateI je opráVněn pověřit uZaVienlm
smlouvy o distribuci elektřiny do odběrného místa třetí osobu, avšak odpovědnost Vůčiodběrate|i Za
uzavřeni tahové smIouvy rese sam,

7. Dodavatel je povinen ve smyslu přísIušnéhoplatného práVního předpisu převzít ZáVaZek odběratele
odebrat elektřinu z elektrizační soustavy a nést p|nou Zodpovědnost Za odchy|ku odběratele VztahUjící
se k odběrnému mistu odběratele (dá|e ,,přeneseni odpovědnosti za odchylku na dodavatele"). Z důvodu
Dodavha elektřiny v ramci
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přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele není odběrateI oprávněn mít pro dodávku elektřiny do
odběrného místa dIe burzovního obchodU (záVěrkového listu) jiného nebo více jiných dodavatelů.
8. sjednaná dodávka elektřiny můžebýt omezena, pokud bude provozovatelem přenosové soustavy nebo
provozovatelem distíibučnísoustavy vyh|ášen stav nouze podle příslušnýchplatných práVních předpisŮ.
odběrná místa s odběrem elektřiny Ze zařizení distribučních soustav s napětím do 1 kV s hodnotou jističe
nižšínež 200 A jsou zařazena v souladu s platnými práVními předpisy do íegulačníhoslupně č. 2. odběrná
místa s odběrem elektřiny ze zařízenídistribučních souslav s napětím do 1 kV s hodnotou jisliče před
e|ektroměrem 200 A a vyššíjsouzařazena v regulačních stupních č. 4 a 6, odběratel je povinen sledoval
informace o vyhlášení omezujícíchregulačních opatření v případě hrozícího nebo stávalícího stavu nouze
V eleklroenergetice. Dodavatel iodběratel jsou povinni v případě hrozícíhonebo stáVajícího stavu nouze
V elektroeneřgetice postupovat podle příslušnéhoplatného práVního předpisu.
9, odběratel je povinen při odběru elektřiny dle uzavřeného burzovního obchodu (záVěrkového listu)
respektovat podmínky distribuce elektřiny přísIušnóho provozovalele distribučnísoustavy a dále je povinen
udržoval odběrná zařízeníve stavu, který odpovídá příslušným technickým normám a p|atným práVním

předpisům.

Plalební podmínky
1. odběratel je povinen zaplatit dodavateli za dodáVku elektřiny cenu, kteřá je tvořena:
a) cenou za silovou elektřinu,
b) cenou Za dislribuci elektřiny, systémové služby a ostatní souvisejícíslužby, která bude stanovena

v souladu s všeobecně závaznÝmi právními předpisy, zejména cenovými rozhodnutími příslušných
spráVních a reguIačníchorgánů.

2. DodáVky eIektřiny se účtujíV Zúčlovacímobdobi íakturami, které musí mít náležitosti daňových dokladů
podle příslUšných práVních předpisů.
3, K účtovanéceně dodáVky elektřiny se připočítáVá daň z elektřiny, daň z přidané hodnoty, poplalky a jiné
nepřímé daně stanovené v souIadu s příslUšnými právními předpisy.
4. V průběhu zúčtovaciho období hradí odběratel dodavateli za dodávky elektřiny pravidelné Zálohy, pokud
neni burzovním obchodem sjednáno jinak. Je]ich Výše je určena podle celkové předpokládané platby
odběratele Za příslušnéíaktuřačníobdobí Včetně daně z přidané hodnoty. Dodavatelje povinen po uzavření
burzovního obchodu (závěrkového listu) vystavit odběrateli v souladu s podmínkami uzavřeného burzovního
obchodu (záVěrkového listu) platební kalendář s uvedením počtu, Výše a splatnosti Záloh.
5. Zá|ohy zaplacené odběrateIem na příslušnézúčtovacíobdobí bUdou dodavatelem Vypořádány Ve faktuře
za Zúčtovacíobdobí. Rozdíl Ve íakluře mezi Vyúčtovanoučástkou a zaplacenými zá|ohami, který je
nedoplatkem odběratele, je odběratel povinen ZapIatit dodavateli V teřmínu splatnosti faktury. Rozdíl ve
íaktuře mezi VyúčtovanoučástkoU a Zaplacenými zálohami, který je přeplatkem odběíatele, dodavatel Vrátí
odběrateli V termínu splatnosti íaktury na bankovní účetodběratele uvedený v závěrkovém listu s použilim
Variabilního symbolu uvedeného na faktuře. PřepIatky a nedoplatky odběratele je dodavatel opráVněn

převádět do dalšíhoZúčtovacíhoobdobí, dále je oprávněn Započítatpřeplatek odběratele na úhradu Záloh
dalšímZúčtovacímobdobí, přičemž převod a Započtenítěchto částek je povinen vždy oZnámit odběraleli.

V

6. odběratel je povinen prováděl Všechny platby bezhotovostně V luzemské měně, pokud není burzovním
obchcjdem (závěrkovým listem) sjednána jiná měna, na bankovní účetdodavatele UVedený na příslušné
íaktuře s použitím variabilního symbolu uVedeného na íaktuře. Pokud odběratel poukáže platbu s
nespráVným Variabilním symbolem, nebo ji poukáže na jiný bankovní účetdodavatele, než je Uvedeno na
faktuře, je dodavatel opráVněn platbu Vrátil odběrate|i jako neidentiíikovate|nou a účtovatúrok Z prodlení za
opožděnéplacení od data splatnosti íaklUry až do obdržení spráVně poukáZané platby.
7. Zaplacením plateb se rozumí připsání příslušnéčástky na bankovní účetdodavatele, Připadne-li den
splatnosti íaktury nebo zálohy na den pracovního Volna nebo k|idu, je dnem sp|atnosti nejbližšínásledující
pracovní den.
8. V případě prodlení odběratele s úhradou jakékoIiv částky VyplýVajícíz uzavřeného burzovního obchodu
(ZáVěrkového listu), je odběrate| povinen uhradit dodavateli úřok Z prodlení Ve výši 0,05 ók z dlužnéčás:ky

za každý den prodlení.
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9. V případě, že je odběratel v prodlení s úhradou jakékoliv částky vyplývající z uzavřeného burzovního
obchodu, má dodavatel práVo zaslat odběrateli písemné výzvy či upomínky k placení. odběratel je
lakovém případě povinen uhradit dodavateli náklady spojené se zas|áním písemné VýZVy či upomínky

V

placení.

k

10, V případě prod|ení dodavatele s úhradou jakékoliv částky vyplývající z uzavřeného burzovního obchodu
(ZáVěrkového listu), je dodavatel povinen Uhradit odběrateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužnéčástky

za každý den přodlení.

Reklamace
'1.

Zjistí-li odběratel chyby nebo omyly při VyúčtovánídodáVky eIektřiny dle uzavřeného burzovního obchodu
(závěrkového listu), má právo přís|ušnó Vyúčtování(íakturu) u dodavatele reklamovat. Rek|amace musí
mít písemnou íormu a je.ií up|atnění nemá odkladný účinekna splatnost faktury, vyjma zcela zjevné chyby,
nedohodne-li se odběratel a dodavatel jinak,

2. Dodavate| je povinen reklamaci přezkoumat a Výsledek přezkoumání je povinen oznámit odběrateli Ve
lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy.

Omezení a přerušení dodávky
1. Dodavatel je opráVněn přerušit nebo omezit V nezbytném rozsahu dodávku elektřiny dle burzovního

obchodu (závěrkového listu) V odběrném místě V případech neoprávněného odběru, který je deíinován
příslušnými platnými práVními předpisy.

2. Přerušení nebo omezení dodávky elektřiny z důvodu neoprávněného odběru bude provedeno
provozovatelem distribuČnísoUstavy na žádost dodavatele bezprostředně po zjištění neopráVněného
odběrU a bUde provedeno na náklady odběratele.
3. PřeruŠenímnebo omezením dodáVky elektřiny V případech neopráVněného odběru neVZniká odběrateli
právo na náhradu škody a ušlého zisku na dodavateli a na provozovaleli distribuční soustavy.
4, odběřatel je povinen uhradit dodavateli náklady spo]ené s přeíušením, obnovením nebo ukončením

dodávky elektřiny z důvodu neoprávněného odběru.

odstouDení od burzovního obchodu (závěrkového listu)
1. Dodavatel je opíáVněn odstoupit od burzovního obchodu (závěrkového listu) V případě:

a) podstatného porušení povinností- podmínek burzovního obchodu (závěrkového listu) odběratelem,
b) .je-li déle jak 30 kaIendářních dní z důvodu nečinnosti nebo neplnění povinností odběratele
přeruŠena dodávka elektřiny ze strany dodavateIe nebo provozovatele distribučnísoustavy z důvodu
neopřáVněného odběru eIektřiny,
c) je-li odběratel V úpadku nebo je mu povoleno Vyrovnání.

2. Za podstatné porUŠenípovinností

- podmínek burzovního obchodu (záVěíkového listu) odběratelem se
považuje zejména:
a) je-li odběratel i přes doručení Výzvy nebo upomínky k placení v prod|ení se zaplacením peněžitého
závazku vyplývajicího ze závěrkového listu trvajícíhodéle než ,l4 kaIendářních dní, zejména V prodlení
s P|acením zá|oh nebo íaktuíza dodávku elektřiny, smluvních pokut, vyúčtovánímúroku z prodlení nebo
Škody, nákladŮ spojených s upomínáním, zahájením přerušení, přerušením, zajištěním obnovení nebo
s ukončením dodávky eIektřiny.
b) poruší-li odběratel podstatně povinnosti - podmínky zvlášt' specifikované burzovním obchodem
(závěrkovým Iistem).

3.

odběratelje opíáVněn odstoupit od burzovního obchodu (závěrkového listu)

V případě:

a) podstatného porušení povinností - podmínek bUrzovního obchodu (ZáVěrkového listu) dodavatelem,
b) je-li dodavatel v úpadku nebo je mu povoleno vyrovnání,

4, Za podstatné porušení povinností

- podmínek burzovního obchodu (závěrkového listU) dodavatelem se
považuje zejména:
a) bezdůVodné přerušení, omezení nebo ukončenídodáVky eIektřiny dodavateIem,
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b) bezdůVodné neza]išlění dopravy elektřiny a souVisejících sIužeb ze strany dodavatele,
c) je-li dodavatel ipřes doručení výzvy nebo upomínky k placení v prodlení se zaplacením peněžitého

závazku vyplývalicího ze závěrkového listu tíVajícíhodéle než14 kalendářních dnů,
d) poruší-li dodavatel podstatně povinnosti - podmínky zvlášt' speciíikované burzovním obchodem
(ZáVěřkoVým listem),

5. Odstoupení od burzovního obchodu (závěrkového listu) musí být píovedeno písemně a je účinnédnem
doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní síaně, nebo pozdějším dnem, který je
v oznámení o odstoupení odstupující smluvní stranou sianoven, Odstupující smluvní strana je povinna
oznámit odstoupení od burzovního obchodu (ZáVěrkového listu) příslušnému provozovateli distribuční

soustavy.

komunikace a doručování
1. Korespondence, oznámení či jiné sdělení učiněné mezi smluvními stranami na základě uzavřeného
burzovního obchodu (závěrkového listu) musí mít písemnou podobu a musí být v českóm jazyce (dále

,,písemnost").

2. Písemnosli se považUjí Za doručené:
a) osobním doručením a předáním kontaklní osobě smluvní strany, která je adresátem,
b) pátým kalendářním dnem ode dne odeslání doporučeného dopisu na kontaktní adřesu smluvní strany,
která je adresátem, nebo dříVějšímdnem doručení,
c) zpětným potvrzením íaxovénebo elektronické zpráVy, která by|a odeslána na kontaktní faxové číslonebo
emailovou adresu smluvní strany, která je adresátem.
3. Sm|uvní stíany jsou povinny oznámil druhé smluvní straně jakékoliv změny V kontaktních údajíchpro
doručování písemností, Za doručené budou považovány i písemnosti, které se Vrálí odesílajícísmIuvní
straně jako nédoručenév důsledku neoznámení nových kontaktních údajůstranou, která je adresátem.

Kontaktní údaie:
Dodavatel: lng, Martin Bárta. teI.: 267 054 124,733166773, e-mail: martjn.barta@pre.cz

odběratel: Mgr. Jan K|en, tel,: 532 233 408, e-mail: Klen.Jan@ínbrno.cz

Mlčenlivost
'1.

Dodavatel a odběratel se zavazují, že neposkytnou závěrkovÝ list jako celek ani jeho část (která není
Veřejně Známa) a neveřejné informace Z něho plynoucí třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu
druhé smluvní strany, klomě případů, kdy jim zveřejněni nebo poskytnulí třetí osobě určuje příslušný práVní
předpis.

2. Dodavate| a odběratel se zavazují přijmout technická a organizačníVnitřní opatření k ochraně neveřejných
informací, Zejména důVěrných informací a osobních údajů.

předcházení škodám
1. Dodavate| a odběratél jsou povinni navzájem se iníormovat o Všech skutečnostech, kterých jsou sl vědomi,
a kteé by mohly vést ke škodám, a jsou povinni usiloval o odvrácení hrozících škod.

2. Dodavate| a odběratel se Zprostí povinnosti k náhradě škody za podmínek dle ust. § 2913 Zákona
č.8912012 Sb., občanský zákoník v platném Znění, nebo Za podmínek vyplývajících ze zákona č. 458/2000
Sb., o podmínkách podnikání a o Výkonu státní spráVy V eneřgelických odvětvích V platném znění.

ostatní uiédnání
1

,

Závěrkový list je Sm|ouvou o sdružených službách dodáVky elektřiny mezi držite|em licence na obchod
s elektřinou (dodavatelem) a oprávněným zákaznikem (odběratelem), uzavřenou podle zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník v platném Znění, Zákona č. 45812000 sb., o podmínkách podnikání a o Výkonu státní
spráVy V energetických odvětvích V platném znění (Energetický zákon) a přísIušných soUVisejících práVních
předpisů.

.9clEa
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2. Dodavatel a odběratel jsou povinni poslupovat při plnění podmínek burzovního obchodu (závěrkového
listu) v souladu s podminkami příslušnéhoburzovního obchodu (závěrkového listu). platnými pravidly
proVoZoVání distribučnísoUstavy místně příslUšnéhoprovozovatele distribučnísoUsiavy. přísIUšnými
právnimi předpisy a technickými normami,
3. odběratel je oprávněn ukončit odběr elektřiny v odběrném místě V případě, kdy dodavatel] do|ožj, že
ukonču]e odběr elektřiny z důvodu změny převodu V|astnických práV k odběrnému místu nebo z důvodu
íyZické llkVidace odběrného místa (živelná pohroma, demolice), V takovém případě je dodavatel povinen
ukončit dodávku elektřiny do odběrného místa nejpozdě]i do 30 kalendářních dnů ode dne oznáment
odběratele o ukončeníodběru elektřiny Z Výše uvedených důVodů.

4. Dodavate| a odběrateI jsou se souh|asem burzy opráVněni ukončit plnění bUrzovního obchodu (závěrkového
listu) rovněž vzájemnou písemnou dohodou,
5. UZaVřením burzovního obchodu (závěrkového |istu) se ke dni Zahájení sjednané dodávky elektřiny do
odběíného místa rušíVšechny smluvní vztahy soUVisející s dodávkou elektřiny do tohoto odběrného místa,
které byly uzavřeny mezi dodavatelem a odběratelem nebo jejich právními předchůdci před uzavřením
burzovního obchodu.
6, Pokud by se jakékoliv Ustanovení závěrkového lastu dostalo do íozporu s platným práVním řádem
Českérepub|iky či mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika v ázána, bude takovéto ustanoveni
automaticky považováno Za nep|atné a bude postupováno d|e aktuální právní úpravy, Tato skutečnost nemá
VliV na platnost a účinnostostatních Ustanovení ZáVěrkového listU,
7. Dodavatel a odběratel jsou povinni vyna|ožit veškeré úsilík tomu, aby by|y případné spory Vyp|ýVající
z burzovního obchodU (ZáVěrkového listu) Urovnány smírnoU cestou, k tomUto VyVinou VZájemnou
součinnost.

Rozhodčídoložka:
Všechny spory vznikEící z Iéto sm|ouvy a

V souvis|osti s ní, které se nepodaří odstíanit jednáním mezi
rozhodovány
stranami, budou
s konečnou platností u RoZhodčího soUdU píi Českomoravske komoditní bUrze
K|adno podle jeho Řádu 1edním nebo Více rozhodci.

V Kladně dne 30. 9. 2015
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lng, Simona WildoVá
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