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SMLOUVA
o poskytování služeb

Smluvní strany:

Město Litoměřice
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
zastoupené starostou Mgr. Ladislavem Chlupáčem
IČO: 00263958
DIČ: CZ00263958

Oprávnění zástupci pro jednání:
ve věcech smluvních: Mgr. Václav Hárting, vedoucí odboru SNMM, tel. 416 916 259 
ve věcech technických: Josef Krist, technik odboru SNMM, tel. 416 916 155 

na straně jedné jako poskytovatel

a

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Sídlo fakulty: Praha 2, Albertov 6, PSČ 128 00
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208 C
zastoupená: prof. RNDr. Jiřím Zimou, 0řSc., fyfiA, děkan<

Oprávnění zástupci pro jednání:
ve věcech smluvních a technických: Mgr. Antonín Tym, Ph.D., tel. 725 095 137

na straně druhé jako oprávněný

uzavírají
smlouvu o poskytování služeb 

ČI. I
Předmět smlouvy

1. Univerzita Karlova vybudovala na pozemku v areálu kasáren Jiřího z Poděbrad výzkumné centrum 
RINGEN, ale dosud se nepodařilo zajistit zřízení přípojky nového odběrného místa. Z tohoto důvodu 
požádala město Litoměřice o možnost využít jeho infrastrukturu (el. rozvodnu) v blízkosti budovy centra 
RINGEN a připojit tuto budovu dočasné z tohoto přípojného místa. Za tímto účelem uzavírá tuto 
smlouvu o poskytování služeb.

2. Poskytovatel se zavazuje, že pro účely zajištění provozu budovy výzkumného centra RINGEN bez 
č.p. v majetku oprávněného, nacházejícího se na pozemku pare. č. 4008/113 v k.ů. Litoměřice v 
areálu bývalých Kasáren Dukelských hrdinů v ul. Na Vinici, bude oprávněnému poskytovat služby 
spojené s odběrem elektrické energie.

ČI. II
Cenové ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že oprávněný bude platit poskytovateli pouze skutečné náklady, které 
mu poskytnutím služby vznikly. Skutečné náklady stanoví poskytovatel jako násobek množství 
elektrické energie, kterou oprávněný odebral za účetní období, dle čl. II odst. 2 této smlouvy a ceny za 
jednotku odebrané el. energie. Cena za jednotku odebrané el. energie bude rovna ceně, kterou 
poskytovatel sám zaplatí dodavateli za dodávku el. energie v příslušném účetním období.

2. Způsob stanovení odebraného množství služeb:
Odebrané množství el. energie bude stanoveno měřením dle podružných elektroměrů:
podružný elektroměr č. 1/ v.č. 45036694, počáteční stav ke dni zahájení odběru: 3 491 kWh



podružný elektroměr č. 21 v.č. 45036153, počáteční stav ke dni zahájení odběru: 14 674 kWh.

3. Oprávněnému bude vyúčtováno odebrané množství elektrické energie za dobu platnosti této 
smlouvy. Poskytovatel se zavazuje vyúčtovat službu dle ročního účetního období nejpozději do 30.4. 
následujícího roku. Podkladem pro zaplacení úhrady za službu bude faktura, která bude splatná do 30. 
dne po jejím doručení oprávněnému. V případě prodlení se zaplacením faktury má poskytovatel právo 
účtovat úrok z prodlení, jehož výše se řídí příslušným nařízením vlády v platném znění.

4. Úhradu za služby zašle oprávněný na účet poskytovatele číslo 94-3410460257/0100 pod variabilním 
symbolem 9430000481.

ČI. III
Platnost smlouvy

1. Tato smlouva o poskytnutí služeb se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2020,

2. Tato smlouva o poskytnutí služeb může být během své platnosti zrušena písemnou dohodou 
smluvních stran nebo písemnou výpovědí jedné strany i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí jeden 
měsíc a začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi druhé 
smluvní straně, nedohodnou-li se strany jinak.

ČI. IV.
Ostatní ujednání

1. Pokud není touto smlouvou dohodnuto jinak, řídí se vztah jí založený těmi ustanoveními občanského 
zákoníku, které upravují vztahy, jež jsou tomuto vztahu svým obsahem a účelem nejbližší.

2. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského zákoníku mezi 
sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato smlouva platně uzavřena 
dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva zveřejněním podle zákona č. 
340/2015 Sb..

3. Případné změny či doplňky této smlouvy mohou být uzavřeny pouze písemnou formou a po jejich 
podpisu oběma smluvními stranami se stávají nedílnou součástí této smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že si obsah této smlouvy před podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určité, vážně a srozumitelné, nikoli v tísni 
za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.

5. Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

6. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Města Litoměřice dne 11.05.2020 pod usnesením 
č. 258/9/2020.

Za poskytovatele Za oprávněného

V Litoměřicích dne: V Praze dne:

'. Ladislav Chlupáč 
starosta


