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ZÁPIS O PŘEÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ TEPELNÉ ENERGIE

uzavřený dle ust. § 19 zákona č. 219/2000 Sb.. o majetku České republjky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 1746 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 8
odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon. ve znění pozdějších předpisů,
mezi těmito smluvními stranami:

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
organizační složka státu se sídlem Lhotecká 7, 143 01 Praha 12,
IČ: 604 98 021,
bankovní spojení ČNB, a.s., Praha l, pobočka 701, ,
doručovací a fakturační adresa: P.O.BOX 110, 143 OD Praha 4,
zastoupená , ředitelem
(dále jen nSUZ")

a

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
organizační složka státu se sídlem 30. dubna 1682/24, 702 OD Ostrava - Moravská
Ostrava,
IČ: 751 51 502,
zastoupenC pIK. , náměstkem ředitele pro ekonomiku
(dále jen .ARP)

ÚVOD
SUZ delimitovala v roce 2011 od Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia
objekt na adrese . V tomto objektu se
nachází předávací (fakturační) místo dodávané tepelné energie společnosti Veolia
Energie ČR, a.s., přičemž z tohoto společného fakturačního místa jsou vytápěny tyto
objekty'
a) se kterým má právo hospodařit SIJZ,
b) , se kterým má právo hospodařit KŘP,
C) C , kte'ý je vlastnictvím Města Ostravy a je užíván KŘP.

I.
Předmět zápisu

l. Předmětem zápisu je dohoda smluvních stran, na základě
umožnit KŘP dodávky tepelné energie od dodavatele a
energie a náklady spojené se spotřebou tepelné energie do
zavazuje hradit SUZ tyto přeúčtované poměrné náklady
níže uvedeného výpočtu (dále jen mZáPiS").

které se SUZ zavazuje
hradit dodávky tepelné
místa plnění a KŘP se
na vytápěné plochy dle

II,
Místa plnění a měření

l. Místa plnění dodávky tepelné energie jsou
, v Ostravě - Moravské Ostravě (dále také »odběmé místo"), a

vytápěných ploch jednoúivých objektů, a na jeho základě pak i
jednotlivých složek na celkově fakturovaných nákladech.

a
to v poměru

poměr podílu
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2. SUZ bude hradit teplo spotřebované KŘP dodavateli - Veolia Energie ČR, a.s. a
následně bude spotřebované teplo v poměrné části účtovat dle vytápěné plochy
v měsíčních intervalech.

3. Z fakturačního místa Veolia Energie ČR je dodávána tepelná energie do těchto
ob"ektů:ektů:

4. Poměry odebrané tepelné energie dle yytápěné plochy jednotlivých objektů činí:
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje - 58,68%
Správa uprchliclých zařízeni MV - 41,32%.

III.
Doba trvání zápisu

l. Tento zápis se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2019.
2. Kterákoliv ze smluvních stran může tento zápis yypovědět bez uvedení důvodu.

výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná plynout od prvního dne měsíce následujícího
po doručeni výpovědi druhé smluvní straně.

IV.
Cena plnění a způsob její úhrady

l. Cena za dodávku elektřiny je stanovena ve Yýši veškerých nákladů za dodávku
tepelné energie pro odběrné místo tj. nákladů, které budou SUZ účtovány
společností Veoha Energie ČR, a.s. pro toto odt?ěmé místo. K ceně bude účtována
DPH ve výši platné ke dni uskutečněni zdanitelného plnění stanovené zákonem.

2. KŘP je povinno hradit cenu za dodanou tepelnou energii měsíčně se zdariitelným
plněním ke dni qištěni stavu na základě faktury (daňový doklad) SUZ. Splatnost
faktury se sjednává na 21 dnů, lhůta splatnosti se počítá ode dne prokazatelného
doručení daňového dokladu KŘP. Platby KŘP provede na účet: č.ú.

ČNB. a.s., Praha l, pobočka 701. Daňové doklady budou KŘP po
vzájemné domluvě doručovány elektronicky na e-mail: ve
řormátu PDF anebo na adresu uvedenou v záhlaví.

3. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb..
o dani z přidané hodnoty, v platném mění.

V.
Ostatní ujednání

). Tepelná energie dodávaná na základě tohoto zápisu bude sloužit yýlučně k
provozní potřebě KŘP. Bez souhlasu SUZ nesmí být přenechána dalším
odběratdům.

2. Vzniknou-li chyby nebo omyly při fakturaci, má KŘP i SUZ nárok na vyrovnání
nesprávně fakturovaných částek.

3. KŘP uplatní reklamaci u SUŽ písemnou formou, nejpozději však do 30 dnů
od obdrženi faktury, jinak právo zaniká. Reklamace neopravňuje KŘP k nezaplacení
vystavené faktury.
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4. KŘP je oprávněno odstoupit od tohoto zápisu v případě podstatného porušení
povinností ze strany SUZ, kterým se zejména rozumí bezdůvodné přerušeni a
omezení dodávek tepelné energie. Účinky odstoupeni nastávají dnem doručení
písemného oznámení o odstoupeni SUZ.

5. SUŽ je oprávněna odstoupit od tohoto zápisu v případě podstatného porušení
povinností ze strany KŘP, kterým se zejména rozumí prodlení s úhradou platebních
povinnosti delší než 30 dnů. Účinky odstoupeni nastávají dnem doručení
písemného omámení o odstoupeni KŘP.

6. Veškeré písemnosti určené druhé smluvní straně budou doručovány poštou nebo
formou elektronické pošty (e-mailu). Každá ze smluvních stran je povinna písemně
oznámit, bez zbytečného odkladu, druhé smluvní straně zrněnu sídla nebo
doručovací adresy.

'VI.
Závěrečnáustanovení

l. Zápis může být měněn nebo doplňován pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsanými oběma sInluvnimi stranami.

2. Zápis je yyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotoveni obdrží SUZ a
jedno vyhotovení KŘP.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento zápis před podpisem přečetly, že je uzavřen
po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně.

.V Praze AML 2018 V Ostravě dnemZ/ 2018
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