
/ Praha
" TiSkŮ, a. I
ivé Město
SČ 110 00

Veřejná zakázka

SMLOUVA
O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY 

ZEMNÍHO PLYNU
(kategorie MALOODBĚRATEL do 630 MWh/rok)

uzavřena mezi

Pražská plynárenská, a. s.

Pedagogicko-psychologícká poradna a Speciálně 
pedagogické centrum Vysočina

jejíž obsah tvoří:

1. Formulářová část smlouvy a její dále uvedené nedílné přílohy
2. Příloha A - Seznam Odběrných míst Zákazníka
3. Příloha B - Cena ostatních služeb dodávky plynu
4. Příloha C - Obchodní podmínky
5. Příloha D - Ceník nadstandardních služeb

Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu



Níže uvedené smluvní strany uzavírají podle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., energetického 
zákona, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „energetický zákon") a podle ustanovení zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník"),, 
tuto smlouvu o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu (dále jen „Smlouva"). Smlouva je 
uzavírána mezi:

Pražská plynárenská, a. s.
Se sídlem: Praha I - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 
IČO: 60193492, DIČ: CZ60193492
zastoupená na základě plné moci: Jiřím Kuncem, manažerem pro veřejné zakázky a el. aukce 
Společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu / kód banky: 35-3600132/0800 (CZK)
Kontaktní osoba: Jiří Kunc, manažer pro veřejné zakázky a el. aukce, tel./fax.: 267175402,
724315918/267175402, e-mail: iiri.kunc@ppas.cz. místo stálého pracoviště: U Plynárny 500, Praha 4 - Michle

(dále jen „Obchodník")

Pedagogicko-psychologícká poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina
Se sídlem: Třída Legionářů 6, 586 01 Jihlava 
IČO: 70832510
Zastoupená: PaedDr. Milanem Pavlíkem 
Bankovní spojení: 86-4703150257/0100
Adresa k zasílání fakturace a veškerých sdělení určených Zákazníkovi: PPP a SPC Vysočina, třída Legionářů 6, 
586 01 Jihlava
Kontaktní osoba: ing. Jitka Slavíková, tel.: 737 314 367 email: slavikova@ppp-zr.cz 

(dále jen „Zákazník")

(Obchodník a Zákazník dále společně též jen „Smluvní strany")

Předmětem této Smlouvy je sdružená služba dodávky zemního plynu (dále jen „plyn") upravená v souladu 
s energetickým zákonem.

Obchodník se Smlouvou zavazuje dodávat po dobu, na kterou je Smlouva uzavřena Zákazníkovi plyn, přistavit 
tento plyn k odběru v Odběrných místech Zákazníka a zajistit vlastním jménem a na vlastní účet distribuci 
plynu a Zákazník se zavazuje tento plyn ve sjednaném množství, včetně souvisejících služeb odebrat a zaplatit 
za to Obchodníkovi v rámci této Smlouvy dohodnutou cenu. Práva a povinnosti Smluvních stran se řídí obecně 
závaznými právními předpisy, zejména ustanovením § 72 odstavce 2 energetického zákona a touto Smlouvou 
zahrnující její formulářové znění a její nedílné přílohy - Příloha A, Příloha B, Příloha C a Příloha D. V případě 
rozporu Formulářové části smlouvy, její Přílohy A a Přílohy B na straně jedné a Přílohy C (Obchodní 
podmínky) a Přílohy D (Ceník nadstandardních služeb) na straně druhé, mají ustanovení obsažená ve 
Formulářové části smlouvy. Příloze A a Příloze B přednost před ustanoveními Přílohy C a Přílohy D.

Zákazník prohlašuje, že je srozuměn s tím, že je podstatná část obsahu této Smlouvy upravena v Obchodních 
podmínkách a výslovně přijímá ustanovení čl. II. (cena), čl. III. (fakturační a platební podmínky), čl. IV. (dodací 
podmínky), čl. V. (vznik a změna Smlouvy, doba platnosti Smlouvy), čl. VI. (omezení, přerušení nebo ukončení 
dodávky plynu), čl. VIL (změna dodavatele plynu a ukončení Smlouvy), čl. Vlil. (změna ceny a změna OP), čl. IX 
(sankce, včetně smluvních pokut), čl. XIII. (osobní údaje) a čl. XIV. (ostatní ujednání) Obchodních podmínek a 
dále v Ceníku nadstandardních služeb Obchodníka, ve kterém jsou uvedeny ceny nákladů a poplatků za služby 
či jiná plnění, která jsou dle Smlouvy poskytována nad rámec běžných služeb a plnění, s jejichž obsahem byl 
před uzavřením Smlouvy dostatečně seznámen, byl mu vysvětlen a souhlasí s ním. Zákazník dále prohlašuje, že 
byl Obchodníkem v dostatečné míře srozuměn a vysvětlena mu všechna ustanovení Smlouvy a jejích nedílných 
příloh, především pak způsob stanovení celkové ceny za plyn a související služby jím hrazené na základě této 
Smlouvy.
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Smluvní strany si sjednávají splatnost ceny odchylně od občanského zákoníku, která se počítá ode dne vystavení 
daňového dokladu ve lhůtě určené níže.

Nestanoví-li dohoda Smluvních stran jinak, Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.1.2019 do 31.12.2019 
bez možnosti automatické prolongace.

Termín dodávek dle Smlouvy se sjednává na dobu od 1. 1. 2019 6.00 hod. do 1. 1. 2020 6.00 hod.

V případě, že Zákazník před ukončením platnosti Smlouvy neoprávněně ukončí odběr plynu, je povinen zaplatit 
Obchodníkovi smluvní pokutu ve výši 6.000,- Kč. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok Obchodníka na 
náhradu škody v plném rozsahu.

Ujednání o celkovém množství plynu dodávaného dle této Smlouvy, včetně specifikace Odběrných 
míst Zákazníka je obsažena v Příloze A této Smlouvy.

Cena ostatních služeb dodávky plynu dle této Smlouvy je sjednána v Příloze B této Smlouvy.

Smluvní strany sjednávají, že Zákazník je povinen hradit zálohy na cenu dodávky ve výši stanovené v Oznámení 
o výši záloh.

Splatnost záloh na cenu dodávky plynu se sjednává jako měsíční ke konkrétnímu dni tak, že každá záloha je 
splatná k 15. dni kalendářního měsíce.

Smluvní strany sjednávají splatnost faktur, přeplatků a nedoplatků ve lhůtě 30 dnů.

Smluvní strany sjednávají, že veškeré úhrady peněžitých částek Zákazníkem Obchodníkovi budou 
prováděny bezhotovostní formou převodu na bankovní účet.

Zákazník souhlasí/nesouhlasí se zasíláním a doručováním faktur, předpisů záloh v elektronické podobě na email 
své kontaktní osoby uvedený v záhlaví Formulářové části smlouvy.

Pokud se Obchodník se Zákazníkem dohodne na postupu dle čl. III., bod 6 Obchodních podmínek dodávky 
zemního plynu, bude zákazník zasílat samoodečty na emailovou adresu samoodecet@ppas.cz a do předmětu 
emailové zprávy uvede „Samoodečet FLEXI“.

Zvláštní ujednání dle zadávací dokumentace veřejné zakázky

„Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. Cena je 
stanovena jako pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady poskytovatele související s 
plněním této smlouvy. Cena může být změněna pouze při změně právních předpisů určujících 
sazby daně z přidané hodnoty nebo další platby regulované Cenovým rozhodnutím ERU, a to o 
stejnou výši o jakou bude zvýšena/snížena sazba DPH nebo další platby regulované Cenovým 
rozhodnutím ERU. Na změnu ceny se v takovém případě nebude uzavírat písemný dodatek a 
cena bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

„Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
poskytovatele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH").

„Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy poskytovatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že odběratel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Odběratelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
poskytovatelem."
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„Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv."

„Dodavatel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv."

„Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží dodavateli. Současně bere dodavatel na vědomí, že 
v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího 
zrušena od samého počátku."

Platební podmínky odběrných míst s ročním odběrem pod 630 MWh/rok:

Cena za sdružené služby dodávky zemního plynu bude hrazena v režimu dle návrhu dodavatele

Dodavatel bude vystavovat jednotlivému zadavateli souhrnnou fakturu i předpis zálohových 
plateb za všechna jeho odběrná místa s přiloženým vyúčtováním jednotlivých odběrných míst.

Zadavatel může požadovat a dodavatel se pro tento případ zavazuje zasílat veškeré vyúčtování a 
fakturaci formou elektronických prostředků.

V případě zrušení odběrného místa, zejména z důvodu převodu vlastnických práv k odběrnému 
místu, odstranění odběrného místa, demolice, zničení živelnou pohromou, je zadavatel oprávněn 
ukončit smluvní vztah s dodavatelem k danému odběrnému místu nejpozději do 30 dnů ode dne 
oznámení dodavateli o zrušení odběrného místa, a to bez nároku na finanční kompenzaci ze 
strany dodavatele.

Z důvodu provozních potřeb se může v průběhu smluvního období počet měřících 
nebo odběrných míst zadavatele změnit, a to jak zrušením stávajících, tak zřízením nových 
odběrných míst. Dodavatel bude i pro tyto případy garantovat nabídnuté jednotkové ceny a 
neprodleně po oznámení o zřízení nového odběrného místa zahájí dodávku sdružených služeb za 
podmínek sjednaných v rámci předmětné veřejné zakázky.

Dodavatel poskytne po skončení období plnění této veřejné zakázky centrálnímu zadavateli na 
jeho vyžádání soubor dat v elektronické podobě obsahující kompletní údaje o realizované 
dodávce plynu v rozsahu fakturačních dokladů za celé období dodávky, a to do 30ti dnů ode dne 
písemného doručení vyžádání. Sankce za nesplnění tohoto požadavku bude 1000 Kč za každý i 
započatý den prodlení.

Dodavatel si nebude nárokovat jakékoli sankce za překročení či neodebrání 
předpokládaného množství odběru plynu. Sankcí se rozumí rovněž navýšení smluvní ceny 
sjednané v dodavatelské smlouvě na základě výsledku elektronické aukce.

Případné spory ze smlouvy mezi dodavatelem a zadavatelem budou řešeny u obecného soudu, 
přičemž příslušnost se bude řídit ustanoveními zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů. Rozhodčí doložka a prorogační doložka jsou ve smlouvě 
nepřípustné.



Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Dne. V Praze dne 26.1 1.2018.
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27ZG500Z0075307T 27ZG500Z0075307T Pedagogicko-psychologícká poradna a Speciálně pedagogické centrum Vyj 708325lO Havlíčkův Brod Nad Tratí 335 0 GasNet, s.r.o. I.I.20I9

27ZG600Z00I5330L 27ZG600Z00I5330L Pedagogicko-psychologícká poradna a Speciálně pedagogické centrum Vy: 708325lO jihlava Legionářů I578 66 GasNet, s.r.o. 1.1.2019

27ZG600Z0025595G 27ZG600Z0025595G Pedagogicko-psychologícká poradna a Speciálně pedagogické centrum Vya 708325lO Žďár nad Sázavou Veselská 35 0 GasNet, s.r.o. 1.1.2019

27ZG900ZI0093450 27ZG900ZI0093450 Pedagogicko-psychologícká poradna a Speciálně pedagogické centrum Vya 708325lO Pelhřimov Solní I8I4 0 E.ON Distribuce, a.s. 1.1.2019
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Příloha B - Cena ostatních služeb dodávky plynu

Cena ostatních služeb dodávky plynu

Maloodběr

Cena ostatních služeb dodávky plynu je pro období od 1.1.2019 od 6:00 hod. do 1.1.2020 do 6:00 
hod. (dále jen „Cenové období") stanovena jako pevná jednosložková cena s tím, že pro určení její výše 
se aplikují dále uvedené podmínky.

1. Smluvní strany se dohodly na pevné komoditní ceně v Kč/MWh. Tato fixní cena zahrnuje cenu vlastní 
komodity zemního plynu, cenu za přepravu plynu (kapacitní i komoditní část) a službu strukturování 
(kapacitní i komoditní část) bez DPH.

2. Tato cena je vyjádřena jako cena za komoditní složku ve výši;

Kategorie odběru nabídková cena (Kč/měrná 
jednotka)

Roční spotřeba zemního plynu z 
odběrných míst pod 630 MWH 

(Maloodběr)
585,08

3. Cena neobsahuje daň ze zemního plynu, ostatní daně a poplatky, nezahrnuje regulované platby za 
distribuci, platby operátora trhu s plynem a obdobné poplatky, které je Obchodník oprávněn k ceně 
připočítat v souladu se Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

4. Přitom platí, že měsíční platba za jedno Odběrné místo zákazníka se stanovuje jako součin měsíčně 
odebraného množství plynu v takovém Odběrném místě zákazníka a jednotkové měsíční ceny za plyn.


