Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„občanský zákoník“), a dle 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
(dále jen „energetický zákon“)
SMLUVNÍ STRANY
1. Domov Velké Březno, příspěvková organizace
se sídlem:
Klášterní 2, 403 23 Velké Březno
Zastoupeno:
Mgr. Tomášem Křížem, MBA, ředitelem
IČ:
445 55 288
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických:
Ing. Milena Brožová, zástupkyně ředitele
bankovní spojení:
Komerční banka
číslo účtu:
3783590257/0100
(dále jen „Odběratel“ nebo „smluvní strana“)
a
2. (doplní dodavatel)
zastoupená/ý:
se sídlem:
IČO:
DIČ:

Pražská plynárenská, a.s.
Praha 1 – Nové město, Národní 37, PSČ 110 00
601 93 492
CZ60193492

Pověřená osoba k jednání: Jiří Kunc, manažer pro veřejné zakázky a el. aukce
(dále jen „Dodavatel“ nebo „smluvní strana“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o sdružených službách
dodávky zemního plynu v souladu s ust. § 72 odst. 2 energetického zákona přísl. ust.
občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“)
Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

I. Preambule
Tato Smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě zadávacího řízení pro
plenění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka zemního plynu“.

II. Účel smlouvy
1.

Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné
zakázky a nabídky zhotovitele, které tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací
dokumentace“) dostupná na: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html.

2.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z
toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je
nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení
jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky
vyjádřený v Zadávací dokumentaci,
b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní
ustanovení Zadávací dokumentace.

3.

1.

2.

3.

4.

Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na
zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této
Smlouvy použije subsidiárně.

III. Předmět Smlouvy
Předmětem Smlouvy je plnění předmětu veřejné zakázky „Dodávka zemního plynu“, tj.
dodávka zemního plynu a souvisejících služeb pro 1 odběrné místo Domov Velké Březno,
příspěvková organizace, na adrese Klášterní 2, 403 23 Velké Březno, v období březen 2020
– únor 2022 v celkovém předpokládaném množství 1480 MWh (dále jen „dodávka plynu“
nebo „dodávky plynu“).
Dodavatel se zavazuje provést dodávku a související služby v rozsahu dle této Smlouvy,
zadávací dokumentace a Krycího listu, jež jsou nedílnou součástí této Smlouvy,
a v souladu s energetickým zákonem a předpisy jej provádějícími a souvisejícími.
Dodavatel je povinen dodávat sjednané množství plynu do odběrného místa Odběratele
v rozsahu a za podmínek této Smlouvy v kvalitě Řádu provozovatele přepravní soustavy, ke
které je odběrné místo připojeno, pokud tomu nebrání okolnosti vyvolané provozovatelem
přepravní nebo distribuční soustavy nebo okolnosti stanovené příslušnými právním předpisy.
Předpokládané rozdělení celkového množství dodávky plynu v MWh:
v roce 2020
leden
0
únor
0
březen
100
duben
53
květen
38
červen
15
červenec
11
srpen
11
září
25
říjen
63
listopad
94
prosinec
108
celkem
518

v roce 2021
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem
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112
110
100
53
38
15
11
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25
63
94
108
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v roce 2022
leden
112
únor
110
březen
0
duben
0
květen
0
červen
0
červenec
0
srpen
0
září
0
říjen
0
listopad
0
prosinec
0
celkem
222

5.

6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.

Omezení nebo přerušení dodávek zemního plynu se řídí Energetickým zákonem a jeho
prováděcími předpisy. Odběratel i Dodavatel jsou povinni si vzájemně oznámit události
mající vliv na dodávku a odběr plynu, a to bez zbytečného odkladu.
Dodavatel je povinen zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet pro odběrné místo pro
Odběratele přepravu plynu, uskladnění plynu, distribuci plynu a ostatní související služby.
Odběratel s Dodavatelem si touto Smlouvou nesjednávají toleranční pásmo odběru,
nesjednávají se pevné odběrové diagramy, nesjednává se kapacitní složka ceny.
Odběratel se touto Smlouvou zavazuje převzít dodávky plynu za podmínek touto Smlouvou
sjednaných a uhradit smluvní cenu.
Dodávka plynu je splněna přechodem plynu z příslušné distribuční soustavy přes měřící
zařízení do odběrného místa Odběratele.

IV. Místo a čas plnění
Smlouva je uzavřena dnem nabytí účinnosti této Smlouvy. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou, a to od 01. 03. 2020 do 28. 02. 2022.
Místem plnění (odběrné místo) je Domov Velké Březno, příspěvková organizace, Klášterní 2,
403 23 Velké Březno.
Prodlení Dodavatele s dodávkou plynu dle této Smlouvy delší jak 10 dnů se považuje za
podstatné porušení této Smlouvy.

V. Cena a platební podmínky
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Cena za 1 MWh dodaného zemního plynu je stanovena ve výši: 444,00 (doplní
Dodavatel) Kč bez DPH (slovy čtyři sta čtyřicet čtyři (doplní Dodavatel) korun českých bez
DPH); po dobu účinnosti smlouvy je tato cena nepřekročitelná. Cena za dodávku plynu za
zúčtovací období je dána součinem ceny za 1 MWh a Odběratelem skutečně odebraného
množství v plynu v MWh zjištěného měřícím zařízením v odběrném místě.
Cena podle odst. 1 zahrnuje veškeré náklady Dodavatele na dodávku plynu a na související
služby, pokud tyto služby nepodléhají cenové regulaci.
Dodavatel má právo na úhradu služeb souvisejících s dodávkou plynu, jejichž cena je
regulována, a spočívajících zejména ve službě přepravy plynu a ve službě distribuční
soustavy.
Celková cena, kterou Odběratel uhradí Dodavateli za plnění podle této Smlouvy
v zúčtovacím období, je dána součtem ceny za dodávku zemního plynu zjištěné podle odst.
1 a 2 a ceny za úhradu služeb souvisejících s dodávkou plynu podle odst. 3.
K celkové ceně lze připočítat toliko daň ze zemního plynu za podmínek a ve výši podle zák.
č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, popř. jiné
daně či poplatky, pokud tak stanoví zvláštní předpisy.
Plátce daně z přidané hodnoty připočte k celkové ceně, resp. k těm částem, jež jsou
i základem daně z přidané hodnoty, tuto daň ve výši sazby platné ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění; změna sazeb této daně stanovená zvláštním předpisem v průběhu
účinnosti smlouvy se nepovažuje za změnu ceny.
Zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc.
Uvedená cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Dodavatelem
a doručeného na adresu Odběratele v listinné formě nebo elektronické formě ve formátu .pdf
do datové schránky Odběratele (ID: yu4cnwu). Každá faktura musí obsahovat náležitosti
daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o
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účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ“). Součástí vystavené faktury bude
předání všech souvisejících podkladů.
V případě, že Dodavatelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle
odst. 6 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je odběratel
oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit Dodavateli
k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny v takovémto případě počíná běžet ode dne
doručení opravené nebo doplněné faktury Odběrateli. Nevrátí-li Odběratel Dodavateli fakturu
ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že k faktuře Odběratel nemá výhrady.
Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení Odběrateli.
Dodavatel není oprávněn požadovat zálohové platby.
V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty,
zašle tato smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu na
částku ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a účetního
dokladu podle ZOÚ druhé smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne
doručení faktury smluvní straně povinné k její úhradě.
V případě, že některé ze smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé
smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH a
ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, jíž škoda vznikla
a odkazem na konkrétní povinnost druhé smluvní strany, jejíž porušení způsobilo vznik
škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování druhé
smluvní straně.
Dodavatel bude hradit přijaté faktury pouze bankovním převodem na bankovní účet uvedený
v záhlaví této Smlouvy.
Dodavatel si nebude nárokovat jakékoli sankce za neodebrání předpokládaného množství
plynu.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran
Dodavatel poskytne po skončení období plnění této veřejné zakázky Odběrateli na základě
jeho požadavku soubor dat v elektronické podobě, obsahující údaje o realizované dodávce
plynu.
Smluvní strany výslovně sjednávají, že po dobu termínu dodávek přebírá Dodavatel jako
subjekt zúčtování za zákazníka odpovědnost za odchylku.
Dodavatel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,
které při plnění této Smlouvy získá od Odběratele nebo o Odběrateli a jeho zaměstnancích a
spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu Odběratele žádné třetí
osobě ani je použít v rozporu s účelem této Smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou
veřejné přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění těchto informací vyžadováno zákonem
nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. Dodavatel je povinen zavázat povinností
mlčenlivosti podle odst. 3 tohoto článku všechny osoby, které se budou podílet na
poskytování služeb Odběrateli dle této Smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti
osobami, které se budou podílet na plněné dle této Smlouvy, odpovídá Dodavatel, jako by
povinnost porušil sám.
Sdružené služby dodávky plynu se uskutečňují v souladu s Obchodními podmínkami
Dodavatele pro dodávku zemního plynu – viz příloha č. 3 této Smlouvy.
Dodavatel se zavazuje, že změny Obchodních podmínek nebudou v případě Odběratele
aplikovány, pokud by měly být v rozporu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky
„Dodávky zemního plynu“.
Odběratel je oprávněn uplatnit u Dodavatele požadavek na změnu výše Denní rezervované
kapacity (DRK) v rámci energetických předpisů.
Odběratel je oprávněn uplatnit u Dodavatele požadavek na zjištění Měsíční rezervované
kapacity na příslušný kalendářní měsíc v rámci příslušných energetických předpisů.
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Odběratel je povinen nahlásit Dodavateli stav měřícího zařízení v odběrném místě k prvnímu
kalendářnímu dni zahájení plnění této Smlouvy dle čl. IV. odst. 1 dodávky plynu, a to
nejpozději jeden kalendářní den po tomto datu. V případě, že tak neučiní, bude počáteční
stav měřícího zařízení stanoven provozovatelem distribuční soustavy v souladu s Řádem
provozovatele distribuční soustavy. Odběratel se tímto vzdává nároku na reklamaci takového
stavu měřícího zařízení a takto stanovený stav měřícího zařízení plně respektuje.
Odběratel je povinen v případě neočekáváné události, která má vliv na jeho odběr plynu
(havárie odběrného plynového zařízení nebo výrobního zařízení), oznámit tuto událost bez
zbytečného odkladu Dodavateli. V případě plánované události, která má vliv na jeho odběr
plynu (plánovaná oprava odběrného plynového nebo výrobního zařízení, celozávodní
dovolená), je Odběratel povinen oznámit tuto skutečnost Dodavateli nejpozději 10
kalendářních dnů před jejím počátkem.
Sjednaná dodávka plynu může být omezena, pokud bude provozovatelem přepravní
soustavy vyhlášen stav nouze podle příslušných právních předpisů. Odběratel je povinen
sledovat informace o vyhlášení omezujících regulačních opatření v případě hrozícího nebo
stávajícího stavu nouze v plynárenství. Dodavatel i Odběratel jsou povinni v případě
hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v plynárenství postupovat podle příslušného
platného právního předpisu.
Dodavatelem dodané a Odběratelem odebrané množství plynu bude v odběrném místě
měřeno měřícím zařízením ve vlastnictví příslušného provozovatele distribuční soustavy,
který zodpovídá za správnost naměřených údajů. O druhu, velikosti, umístění a skladbě
měřícího zařízení rozhoduje příslušný provozovatel distribuční soustavy. Odběratel je
povinen odebírat plyn pouze přes měřidlo, které připojil provozovatel distribuční soustavy.
Odběratel je povinen udržovat doběrné zařízení ve stavu, který odpovídá příslušným
technickým normám a platným právním předpisům a který umožňuje jeho řádný a spolehlivý
provoz.
Měření dodávek plynu včetně vyhodnocování, předávání výsledků měření a dalších
nezbytných informací pro vyúčtování dodávek plynu je zajišťováno příslušným
provozovatelem distribuční soustavy. Naměřený objem plynu bude v souladu s platnými
právními předpisy přepočítáván na vztažené podmínky a energii vyjádřenou v MWH, resp.
kWh.
Odběratel se zavazuje umožnit přístup k měřícímu zařízení na odběrném místě pro potřebu
kontroly správnosti měřených údajů, provedení odpočtů nebo kontroly, opravy, údržby,
výměny nebo odebrání měřidla, a to rovněž při ukončení odběru nebo přerušení dodávky
plynu. Odběratel je povinen zdržet se jakýkoli zásahů do měřidla a jeho připojení včetně
plomb, a zabezpečit měřidlo tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození, odcizení nebo
přerušení plomb. Odběratel je dále povinen bez zbytečného odkladu oznámit Dodavateli
poškození měřícího zařízení nebo jeho plomby, případně jinou událost, která má vliv na
řádnou funkci měřícího zařízení.
Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit v nezbytném rozsahu dodávku plynu dle této
Smlouvy v odběrovém místě v případech neoprávněného odběru, který je definován
příslušnými právními předpisy.
Přerušení nebo omezení dodávky plynu z důvodu neoprávněného odběru bude provedeno
provozovatelem distribuční soustavy na žádost Dodavatele bezprostředně pro zajištění
neoprávněného odběru a bude provedeno na náklady Odběratele.
Přerušením nebo mezením dodávky plynu v případech neoprávněného odběru nevzniká
Odběrateli právo na náhradu škody a ušlého zisku na Dodavateli a na provozovateli
distribuční soustavy.
Odběratel je povinen uhradit Dodavateli náklady spojené s přerušením, obnovením nebo
ukončením dodávky plynu z důvodu neoprávněného odběru. Při neoprávněném odběru je
Odběratel povinen uhradit skutečně vzniklou škodu, nelze-li vzniklou škodu prokazatelně
stanovit, je náhrada škody vypočtena podle Řádu provozovatel distribuční soustavy.

5

1.

2.

3.

4.
5.

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

1.

VII. Sankční ujednání
V případě prodlení Dodavatele s dodávkou plynu v termínu dle článku IV. této Smlouvy může
Odběratel požadovat na Dodavateli zaplacení smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny
dle čl. V této Smlouvy za každý započatý den prodlení.
V případě prodlení Dodavatele s dodávkou plynu kdykoli v průběhu termínu plnění dle článku
IV. této Smlouvy může Odběratel požadovat na Dodavateli zaplacení smluvní pokutu ve výši
0,1% z celkové ceny dle čl. V této Smlouvy za každý započatý den prodlení.
V případě prodlení Odběratele s úhradou oprávněně Dodavatelem vystavené faktury nebo
faktur může Dodavatel požadovat na Odběrateli zaplacení penále ve výši 0,05% z dlužné
částky (bez DPH) za každý započatý den prodlení.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody
zvlášť a v plné výši.
Výzva k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na
smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

VIII. Součinnost a komunikace smluvních stran, předcházení škodám
Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace
nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.
Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech,
které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich závazků, pokud takové
skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé smluvní straně.
Dodavatel je oprávněn požadovat součinnost Odběratele, pokud je tato součinnost nezbytná
k odstranění překážek na straně Odběratele, které objektivně brání řádnému plnění dle této
Smlouvy. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu plnění této
Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně předem.
Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných
osob dle čl. XI. této Smlouvy.
Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být
doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy
alespoň oprávněné osobě dle čl. XI. této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít
přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím
držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této smluvní strany zásilkou
doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé smluvní
strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných právních
předpisů.
Dodavatel a Odběratel se zavazují navzájem se informovat o skutečnostech, kterých jsou si
vědomi, a které by mohly vést ke škodám a usilovat o odvrácení hrozících škod.
Dodavatel i Odběratel se zprostí povinnosti k náhradě škody za podmínek dle ust. §2913
občanského zákoníku, nebo za podmínek vyplývajících z energetického zákona.

IX. Oprávněné osoby
Každá smluvní strana uvede v záhlaví této Smlouvy oprávněné osoby. Oprávněné osoby
budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy.
Oprávněná osoba si může stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou
osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba.
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Obě smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich
zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit
(doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá
smluvní strana dozví.
Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných zastupovat
smluvní strany.
Oprávněné osoby jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy.

X. Poddodavatelé
Dodavatel se zavazuje, že obdobně smluvně zaváže také své případné poddodavatele, kteří
se na plnění této Smlouvy budou podílet.
Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění dle této Smlouvy musí být předem písemně
odsouhlasena Odběratelem.
Odběratel může kdykoli uložit Dodavateli, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který
není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Dodavatel se zavazuje
bezodkladně zajistit nápravu. Doručením takového požadavku Odběrateli nebudou změněny
termíny stanovené v čl. IV této Smlouvy.
Odběratel je oprávněn písemně požádat Dodavatele, aby odvolal z provádění plnění dle této
Smlouvy jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Dodavatelem nebo jeho
poddodavateli, která dle Odběratele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je
nedbalá v řádném plnění svých povinností. Dodavatel je povinen provést nezbytná opatření
a nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou
Odběratelem.
Veškeré závazky Dodavatele dle této Smlouvy je Dodavatel povinen zabezpečit ve vztahu
k poddodavatelům obdobně jako ke svým zaměstnancům nebo jiným svým pracovníkům
podílejícím se plnění této Smlouvy. Tím však není dotčena skutečnost, že za veškeré
činnosti poddodavatelů, vykonávané v souvislosti s plněním této Smlouvy, odpovídá
Dodavatel tak, jako by požadovaná plnění vykonával sám.
Veškeré žádosti nebo požadavky poddodavatelů na poskytnutí součinnosti Odběratele této
Smlouvy budou Odběrateli předávány prostřednictvím Dodavatele. Odběratel není povinen
tuto součinnost poskytnout, bude-li o ni požádán přímo poddodavatelem Dodavatele.

XI. Platnost a účinnost smlouvy, zánik Smlouvy
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami
oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
Tato Smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této Smlouvy nebo za
podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku.
Tuto Smlouvu lze zrušit:
a) dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a
pohledávek;
b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě;
c) v případech uvedených v čl. IV. odst. 3 této Smlouvy.
Odběratel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
a) Dodavatel bezdůvodně přeruší, omezí nebo ukončí dodávky plynu;
b) dojde k podstatnému porušení povinností uložených Dodavateli touto Smlouvou;
c) dojde k bezdůvodnému nezajištění dopravy plynu a souvisejících služeb ze strany
Dodavatele;
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Dodavatel je v prodlení s dodávkou plynu a toto prodlení trvá po dobu delší než 2 dny a
nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení Dodavatele o
takovém prodlení.
Odběratel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení
Dodavateli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě:
a) bude-li soudem na majetek Dodavatele prohlášen úpadek;
b) vstoupí-li Dodavatel do likvidace.
Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
a) Odběratel je v prodlení s placením peněžitých částek dle této Smlouvy a toto prodlení trvá
po dobu delší než 10 dnů a nezjedná nápravu ani do 10 dnů od doručení písemného
oznámení Dodavatele o takovém prodlení;
b) dojde k neoprávněnému odběru, který je definován příslušnými právními předpisy;
c) zjistí-li Dodavatel nebo příslušný provozovatel distribuční soustavy neoprávněnou
manipulaci s měřícím zařízením;
d) neumožní-li Odběratel přístup k měřícímu zařízení ani po opakované písemné výzvě
Dodavatele nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy.
Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně a je účinné dnem doručení písemného
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, nebo pozdějším dnem, který je v oznámení o
odstoupení odstupující smluvní stranou stanoven. Odstupující smluvní strana je povinna
oznámit odstoupení od této Smlouvy příslušnému provozovateli distribuční soustavy.
Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti smluvních stran, u nichž
z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení
účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy.
d)

5.

6.

7.

8.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

XII. Závěrečná ustanovení
Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými a
účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem a zákonem č.
134/2016 Sb.
Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný
význam, jako je jim připisován jejími přílohami.
V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich výklad
obecná interpretační pravidla.
Pokud tato Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran, pak jsou
smluvní strany povinny respektovat znění občanského zákoníku.
Dodavatel a Odběratel jsou povinni postupovat při plnění této Smlouvy v souladu
s podmínkami této Smlouvy, platným Řádem provozovatele přepravní soustavy, platným
Řádem provozovatele distribuční soustavy, příslušnými právními předpisy a technickými
normami.
Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení
novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a bude-li
mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se smluvní
strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava vzájemných
smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět, účel a obsah této
Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto
odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Dodavatel vznášet požadavky na navýšení Ceny
za zboží či poskytnutí technické podpory s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude
objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy. I
v takovém případě však Dodavateli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení
jakékoli položky ceny za zboží či poskytnutí technické podpory.
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Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit
přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Odběratel je povinen poskytovat
informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný
údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Dodavatel
prohlašuje, že:
a) Odběratel je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o
této Smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou
v této Smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech,
nabídkách či jiných písemnostech),
b) veškeré údaje uvedené v této Smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.
Dodavatel se za podmínek stanovených touto Smlouvou, v souladu s pokyny Odběratele
a při vynaložení veškeré odborné péče zavazuje:
a) jako osoba povinná dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost
se rovněž týká těch částí nabídek, Smlouvy a souvisejících dokumentů, které
podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství,
utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené
právními předpisy, např. zákonem č. 252/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve
znění pozdějších předpisů;
b) strpět zveřejnění této Smlouvy včetně případných dodatků Odběratelem na profilu
zadavatele a v registru smluv.
Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této Smlouvy dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany Odběratele.
Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den,
kdy byly podepsány oběma smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny
v registru smluv.
Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy.
Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Dodavatel obdrží
jedno vyhotovení a Odběratel dvě oboustranně potvrzená vyhotovení této Smlouvy. Tato
Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy.
Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:
• Soupis odběrných míst
• Cenová nabídka Dodavatele (Krycí list nabídky)
• Obchodní podmínky Dodavatele pro dodávku zemního plynu (v případě, bude-li
dodavatel přílohu dokládat)
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Mgr. Tomáš Kříž, MBA
ředitel Domova Velké Březno
příspěvková organizace

Jiří Kunc
manažer pro veřejné zakázky a el. aukce
společnosti Pražská plynárenská, a.s.
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STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
Právní odbor
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY
1. Název veřejné zakázky:
„Dodávka zemního plynu“

2.

Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel
subjekt:
sídlo:
IČO:
Zastoupeno:
Osoba oprávněna jednat za zadavatele:

Domov Velké Březno, příspěvková
organizace
Klášterní 2, 403 23 Velké Březno
44555288
Mgr. Tomášem Křížem, MBA, ředitelem
Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí
právního odboru Magistrátu města Ústí
nad Labem

2.2. Dodavatel
název:

Pražská plynárenská, a.s.

sídlo/místo podnikání:

Praha 1 – Nové Město, Národní 37, PSČ
110 00

IČ:

601 93 492

DIČ:

CZ60193492

osoba oprávněná jednat za dodavatele:

Jiří Kunc, manažer pro veřejné zakázky a
el. aukce, na základě plné moci

kontaktní osoba:

Jiří Kunc, manažer pro veřejné zakázky a
el. aukce

Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 271 111, fax: +420 475 211 047, www.usti-nad-labem.cz

3.

Nabídková cena:
Cena v Kč za 1 MWh dodaného zemního plynu bez DPH:
444,00 Kč
Samostatně DPH 21%

93,24 Kč

Cena v Kč za 1 MWh dodaného zemního plynu včetně DPH:
537,24 Kč

Cena v Kč celkem bez DPH:

657 120,00 Kč

Samostatně DPH 21%

137 995,20 Kč

Cena v Kč celkem včetně DPH:

795 115,20 Kč

V Praze dne 31.1.2020
unc, mana er pro ve ejn
zakázky a el. aukce

Příloha č. 1 - soupis odběrných míst
číslo místa spotřeby

pořadí

adresa odběrného místa

9302340134 Klášterní 2, 403 23 Velké Březno

1

EIC

27ZG400Z0317871H

poznámka
předpokládaná spotřeba

Příloha A: Seznam Odběrných míst Zákazníka, distribuční kapacity do jednotlivých Odběrných míst, ACQ, MCQ
Pro odběrná místa zákazníka bude sjednána distribuční kapacita podle postupů uvedených v řádu provozovatele příslušné distribuční soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, a v souladu s obecně závaznými předpisy. Zákazník zodpovídá za to, že v odběrném místě, ve kterém dochází oproti předchozímu stavu ke snížení sjednané distribuční kapacity na bázi roční distribuční kapacity, nedošlo v posledních 12 měsících ke zvýšení distribuční kapacity na bázi roční distribuční
Smluvní strany výslovně sjednávají, že přesahuje-li Termín dodávek dle Smlouvy dobu jednoho plynárenského roku a hodnota ACQ a MCQ je v této Příloze A určena pouze pro období jednoho plynárenského roku, platí, že MCQ sjednané pro jednotlivé plynárenské měsíce daného plynárenského roku se uplatní na všechny odpovídající měsíce všech plynárenských roků, ve kterých začíná, trvá nebo končí Termín dodávek a celkové smluvní množství ACQ ve smyslu článku I. bodu 1 písmene
Sjednané množství MCQ (MWh)

01.03.2020-31.12.2020

GasNet s.r.o.

bez omezení

%
bez omezení

bez sankcí

2

01.01.2021-31.12.2021

GasNet s.r.o.

bez omezení

bez omezení

bez sankcí

112

110

1

27ZG400Z0317871H

Domov Velké Březno, příspěvková organizace

44555288

Velké Březno

Klášterní

2

01.01.2022-28.2.2022

GasNet s.r.o.

bez omezení

bez omezení

bez sankcí

112

110

m3/den

rok

2

Klášterní

případě

prosinec

Klášterní

Velké Březno

množství v
neodebrání %

listopad

Velké Březno

44555288

měření A,B

říjen

44555288

odběrné
místo od

září

sazba %

Domov Velké Březno, příspěvková organizace

plynu pro

srpen

sankční

případě

Domov Velké Březno, příspěvková organizace

ulice

červenec

množství v

27ZG400Z0317871H

obec

červen

zóna

27ZG400Z0317871H

IČ

květen

distribuční

1

odběrné místo

duben

distrubuční
kapacita u typu

1

EIC kód

ACQ (MWh) pro jeden rok

tolerance
sjednaného

únor

číslo
orientační

tolerance
sjednaného

leden

číslo
popisné

denní
rezervovaná

březen

termín
dodávek

100

53

38

15

11

11

25

63

94

108

518

100

53

38

15

11

11

25

63

94

108

740

překročení

222

