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SMLOUVA O REFAKTURACI DODÁVKY STUDENÉ PITNÉ VODY A 

ELEKTRICKÉ ENERGIE 
 

 

Ostravská univerzita 

Sídlo: Dvořákova 138/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
IČ: 61988987 

DIČ: CZ61988987  je plátce DPH 

Nezapsaná v obchodním rejstříku, zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. 

Bankovní spojení: ČNB Ostrava 
Č.účtu: 931761/0710 

Zastoupení: Ing. Jan Fux, MBA, kvestor 

 
dále jen  dodavatel, na straně druhé 

 

a 
 

společnost „Sdružení pro KAMPUS“ 

se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 

 
tvořena společnostmi: 

IMOS Brno, a.s.,  

se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
IČO: 25322257, vedoucí společník 

a 

Beskydská stavební, a.s. 

se sídlem Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec 
IČO: 28618891, společník 

 

zastoupena vedoucím společníkem IMOS Brno, a.s.,  
se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 

IČO: 25322257, 

jednající Ing. Martinem Nevrlým a Ing. Danielem Pieszkou, na základě pověření ze dne 04.02.2020 
 

dále jen  odběratel, na straně jedné 

 

 
uzavřená v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku takto: 

 

 

Čl. I. 

Předmět smlouvy, místo a čas plnění 
 

1.1 Dodavatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou a v souladu s platnou právní úpravou 

umožnit odběrateli po dobu trvání této smlouvy odběr studené pitné vody a elektrické energie do místa 

plnění dodavatele. Odebrané množství studené pitné vody bude měřeno v místě plnění (odběru) vodoměrem 
umístěným ve vodoměrné šachtici na pozemku parc. č. 3468/5 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. 

Odebrané množství elektrické energie bude měřeno v místě plnění (odběru) elektroměrem umístěným 

v elektroměrovém rozvaděči umístěném na sloupu na pozemku parc. č. 213/22 v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava. 

 

1.2 Odběratel se zavazuje dodanou studenou pitnou vodu a elektrickou energii odebrat a zaplatit dohodnutou 

cenu způsobem a za podmínek určených touto smlouvou. 

 

1.3 Vlastnictví k dodané studené pitné vodě a elektrické energii přejde na odběratele okamžikem průchodu 

místem plnění. 

 
1.4 Místem plnění studené pitné vody je vodoměr DN25 v.č. 27234150 specifikovaném v Čl. I. odst. 1.1., 

počáteční stav: 1 988 m3 
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1.5 Místem plnění elektrické energie je elektroměr v.č. 93517123 specifikovaném v Čl. I. odst. 1.1., počáteční 

stav: 370 352 kWh 

 

 

Čl. II. 

Množství dodané studené pitné vody a elektrické energie 

 
2.1 Množství dodané studené pitné vody bude určeno odečtem vodoměru a množství dodané elektrické energie 

bude určeno odečtem elektroměru. 

 

2.2 Odečet měřidla spotřeby studené pitné vody a elektrické energie užitého pro fakturaci se provádí čtvrtletně 

(31.3., 30.6., 30.9., 31.12.). Odečet bude prováděn za přítomnosti zástupců jak odběratele, tak dodavatele. 

Zodpovědná osoba za dodavatele: Ing. Jiří Lampa, mail: lampa@email.cz, tel.: 603 723 467 

Zodpovědná osoba za odběratele: Ing. Jaroslav Brus, mail: brusj@imosbrno.eu, tel.: 602 761 047 

 
2.3 Pokud by nebylo možné z jakéhokoliv důvodu provést odečet měřidla (nefunkční vodoměr či elektroměr), 

použije se náhradní postup, a to průměr za bezprostředně předcházející fakturační období jako náhradní 

veličina. 

 

Čl. III. 

Cena 
 
3.1 Spotřeba studené pitné vody a elektrické energie bude odběrateli refakturována na základě faktury 

dodavatele dle skutečnosti. Refakturace se provede v cenách jednotlivých dodavatelů energií platných v čase 

uskutečněného odběru za podmínek této smlouvy. Dodavatel nepodniká s pitnou vodou ani s elektrickou 

energií, pouze touto smlouvou umožňuje odběr studené pitné vody a elektrické energie odběrateli, který 

nemá samostatnou vodovodní a elektrickou přípojku. Dodavatel tak neodpovídá za kvalitu dodávek studené 

pitné vody a elektrické energie. 

 

 

Čl. IV. 

Způsob placení fakturace 

 
4.1 Dodávky studené pitné vody a elektrické energie budou fakturovány vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí. 

Faktura – daňový doklad bude dodavatelem vyhotovena do 15ti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného 

plnění a odeslána na sjednanou adresu odběratele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

 

4.2 Faktura – daňový doklad musí splňovat náležitosti stanovené platnou právní úpravou. Faktura (příloha 
faktury) bude obsahovat počáteční a konečné stavy měřidel a množství fakturované studené pitné vody a 

elektrické energie. 

 

4.3 Odběratel je povinen zaplatit dodavateli fakturu – daňový doklad za dané fakturační období za dodávku 

studené pitné vody a elektrické energie ve lhůtě splatnosti dle faktury– daňového dokladu, která činí 30 dní 

od doručení faktury odběrateli na elektronickou adresu fakturace@imosbrno.eu., a to na účet dodavatele 

uvedený ve faktuře.  

 

4.4 Peněžní závazek je splněn připsáním placené částky na účet druhé strany. Platba bude provedena bankovním 

převodem, na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
4.5 Nezaplatí-li odběratel dodavateli fakturu – daňový doklad ve stanovené výši a v dohodnutém termínu řádně 

a včas, je dodavatel oprávněn vyúčtovat odběrateli zákonný úrok z prodlení. 

 

 

 

Čl.V. 

Závěrečná ustanovení 
5.1 Účinnost smlouvy zaniká: 

 a) písemnou dohodou smluvních stran, 

 b) uplynutím výpovědní lhůty. 

 

5.2 Každá ze smluvních stran může smlouvu vypovědět písemně bez uvedení důvodů. Výpovědní lhůta jsou 2 

měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena písemná 

výpověď druhé smluvní straně.  
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5.3 Odběratel je povinen neprodleně oznámit dodavateli všechny změny ve svých právních poměrech, které 

mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků z této smlouvy. 

 
5.4 Tato smlouva může být měněna výhradně po dohodě smluvních stran formou písemného dodatku k této 

smlouvě. 

 

5.5 Dodavatel i odběratel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a stvrzují, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni 

za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

5.6 Odběratel bere na vědomí, že příkazce je povinen zveřejnit celé znění této smlouvy včetně celého znění 

všech jejích příloh, dodatků, nebo souvisejících dohod v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra 

České republiky podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 

5.7 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
 

5.8 Smlouva vstoupí v platnost dnem podpisu a v účinnost dnem zveřejněním v registru smluv podle zákona 

číslo 340/2015 Sb.  

 

5.9 Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží dodavatel a jeden odběratel. 

 

 

Přílohy: 

- Pověření pro Ing. Martina Nevrlého a Ing. Daniela Pieszku ze dne 04.02.2020 

 

 
V Ostravě dne ____________ V Ostravě dne____________ 

 
 
 
 
 

Dodavatel:------------------------------------------- Odběratel:-------------------------------------------- 

Ostravská univerzita Společnost „Sdružení pro Kampus“ 

Ing. Jan Fux, MBA,  zastoupena vedoucím společníkem IMOS Brno, a.s. 

kvestor OU                                                                              Ing. Martin Nevrlý a Ing Daniel Pieszka, 

                                                                                                 na základě pověření ze dne 04.02.2020 


