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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU
A PŘEÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA JEHO ODBĚR - 2017
Poskytovatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
vložka Pr, oddíl 1342
se sídlem: Podbabská 1589/1 , 160 00 Praha 6 - Dejvice
zastoupená: ředitelem Ing. Martinem Lehkým
ve věcech provozních: vedoucím PTZ Morava Bc.Tomáš Havlík
IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580
bankovní spojení: ČNB Praha
ě. účtu: 30523881/0710
telefonní spojení: 541 162 630, 606 729 079
E-mail: tomas.havlik@as-po.cz
(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

Odběratel:

Vojenský technický ústav, s.p.
Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbely
Zastoupený: ředitelem panem Mgr. Jiřím Protivou
V odštěpném závodě VTUPV zastoupeným: ředitelem Ing. Bohumírem Myslínem
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Josef Vybíral
Zapsaný v Obchodním rejstříku MS Praha, odd. A, vložka 75859
Bankovní spojení: KB a.s., ě. účtu: 86-4183790217/0100
IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523
Telefonní spojení: 910 105 530,724 336 085
Email: josef.vybiral@vtusp.cz
(dále jen „odběratel“) na straně druhé
(Poskytovatel a odběratel dále označováni také jen jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě
„smluvní strana“);

uzavřeli podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku smlouvu o poskytování zemního plynu a
přeúčtování nákladů na jeho odběr (dále jen „smlouva“) za těchto podmínek:
r

I. Úvodní ustanovení smlouvy
1. Na základě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu uzavřené s firmou VEMEX
spol.s.r.o.Praha (dále jen „dodavatel plynu“) poskytovatel nakupuje zemní plyn. Uvedený
nákup je určen pro odběrné místo, které bylo poskytovatelem zřízeno a kde bylo poskytovateli
instalováno odběrné plynové zařízení, do něhož se uskutečňuje dodávka plynu, měřená měřícím
zařízením (dále jen „odběrné místo poskytovatele“)
2.

Identifikace odběrného místa poskytovatele: Armádní servisní , p.o. Praha, kasárna Vyškov,
Víta Nejedlého 1, 682 01 Vyškov, EIC kód: 27ZG600Z00014136

3. Ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění (dále jen „energetický zákon“)
není plnění podle této smlouvy podnikáním.
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II. Předmět smlouvy
1. Poskytovatel se zavazuje umožnit odběrateli odběr zemního plynu z odběrného místa
poskytovatele, a to za úěelem jeho využití pro vytápění a ohřev TUV
2. Požadované množství zemního plynu: pro rok 2017 činí 400 000 m

o

3. Bližší určení poskytnutého odběru:
3.1. Množství odebraného zemního plynu bude zjišťováno měřidlem, které instaloval
poskytovatel: typ TRZ 2, výrobní číslo 5479/2009,
3.2. Místem předání je přechod zemního plynu do zařízení odběratele za měřidlem v SO 03 měřící místo pro Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTUPV v majetku
poskytovatele (dále jen „odběrné místo odběratele“).

III. Doba trvání smlouvy a způsoby jejího ukončení
1. Tato smlouvaje uzavřena na dobu určitou od 1.1.2017 do 31.12. 2017
2. Smlouva může být ukončena:
a) písemnou dohodou obou smluvních stran, a to ke dni uvedenému v této dohodě,
b) odstoupením od smlouvy ze strany poskytovatele v případě, že
odběratel neoprávněně zasáhne do odběrného místa poskytovatele,
odběratel přes písemnou upomínku nezaplatí náhradu nákladů,
c) odstoupením od smlouvy ze strany odběratele v případě, že poskytovatel odběrateli
opakovaně neumožní odběr plynu podle této smlouvy vyjma případů vylučujících
odpovědnost nebo případů, kdy plyn oprávněně nedodá dodavatel plynu.
3. Kdatu ukončení smluvního vztahu se obě smluvní strany zavazují vyrovnat vzájemně své
závazky a pohledávky.
4. V případě zániku jedné ze smluvních stran, přechází práva a povinnosti sjednané v této smlouvě
v plném rozsahu na právního nástupce, nedohodnou-li se smluvní strany před zánikem jinak.

IV. Náhrada nákladů
1. Smluvní strany dohodly, že odběratel zaplatí poskytovateli za odebraný zemní plyn náhradu ve
výši odpovídající skutečným nákladům, které poskytovateli vzniknou na nákup zemního plynu a
tyto náklady budou odběrateli přezúčtovány podle skutečného množství odebraného zemního
plynu, naměřeného výše uvedeným měřidlem.
2. Vyúčtování uvedených nákladů uskuteční poskytovatel takto:
a. měsíčně k 30. dni následujícího měsíce dle skutečnosti měsíce předchozího na základě
oboustranně odsouhlaseném výkazu odebraného množství
b. v případě ukončení této smlouvy ke dni ukončení s tím, že fakturu poskytovatel zašle
odběrateli do 15 dní po zjištění množství odebraného zemního plynu.
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3. Ostatní skutečné náklady spojené s rozvodem plynu, které dodavateli vzniknou (revize, opravy,
režie atd.), budou odběrateli rozúčtovány ve výši odpovídající poměru odběru plynu odebraného
odběratelem podle této smlouvy ke skutečně odebranému množství plynu v odběrném místě
poskytovatele za celé období trvání smlouvy. Vyúčtování těchto nákladů provede dodavatel do
20 dnů po skončení smluvního období.
4. Adresa pro zasílání faktur: Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTUPV, Víta
Nejedlého 691, 682 01 Vyškov
5. Lhůta splatnosti faktury byla smluvními stranami stanovena na 30 dnů ode dne jejího doručení
na adresu odběratele uvedenou v článku IV odst. 4 této smlouvy.
6. Při opožděné platbě uhradí odběratel dodavateli kromě dlužné částky a zákonného úroku
z prodlení také smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení se
zaplacením faktury podle článku IV. odst. 2 této smlouvy.

V. Další ujednání
1. Poskytovatel neodpovídá za plynulost a za přerušení dodávek zemního plynu dodavatelem
plynu a rovněž nenese odpovědnost za škody vzniklé přerušením či omezením dodávek
zemního plynu dodavatelem plynu.
2. Poskytovatel se zavazuje, že v případě přerušení či omezení dodávek zemního plynu z příčin na
straně dodavatele plynu, nahlásí odběrateli plynu tuto poruchu bezodkladně po oznámení
dodavatelem plynu. Za tímto účelem poskytovatel využije kontaktní mobilní čísla:
Josef Vybíral - 724 336 085
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo kontroly způsobu odběru zemního plynu a také stavu
technického zařízení připojeného k odběrnému místu, resp. na zařízení poskytovatele. Odběratel
je povinen zajistit, aby jeho zařízení připojená k odběrnému místu, resp. na zařízení
poskytovatele byla v takovém technickém stavu, aby nehrozil vznik škody a dále je povinen na
požádání předložit revizní zprávy a jiné písemné atesty osvědčující technickou způsobilost jeho
zařízení. Neodstraní-li odběratel po upozornění poskytovatele zjištěné závady ve stanovené
lhůtě, je poskytovatel oprávněn s okamžitou platností přerušit poskytování zemního plynu a od
této smlouvy odstoupit, tzn., že tato smlouva končí doručením oznámení poskytovatele o
odstoupení od smlouvy odběrateli.
4. Poskytovatel neodpovídá za plynulost nebo za přerušení dodávek zemního plynu ani v důsledku
závady na odběrném plynovém zařízení a nenese odpovědnost za škody vzniklé tímto
přerušením či omezením odběru zemního plynu.
5. Pravidla omezení nebo přerušení dodávek a odběru zemního plynu ze strany dodavatele plynu
se řídí energetickým zákonem, který stanoví příslušné případy, kdy je dodavatel plynu
k omezení nebo přerušení dodávek a odběru oprávněn.
6. V případě, že odběratel odebere méně nebo více plynu (tolerance +- 15%), než požadované
množství podle článku II odst. 2 této smlouvy, je poskytovatel oprávněn vyúčtovat odběrateli
smluvní pokutu ve výši 25 % nákladů na nákup plynu, který odběratel neodebral, resp. který
odběratel odebral nad požadované množství podle článku II odst. 2 této smlouvy.
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VI. Závěrečná ujednání
1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy zní vyplývající příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými vzestupně očíslovanými
dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
po dvou.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a stvrzují, že byla
uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle.
5. Smlouva bude zveřejněna v souladu se zák.č.340/2015 Sb., v platném znění, v registru smluv.
Její zveřejnění zajistí poskytovatel.

V Praze dne

16 12 2016
-

-

VeVyškově dne

Odběratel:

Poskytovatel:

Ing.Martin Lehký
ředitel AS-PO Praha

^éditel odštěpného závodu VTÚPV
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