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(uzavřená ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 

I: V eska hydrometeorologický ústav 
Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 

IČO: 00020699 DIČ: CZ00020699 
Č. ú. 
(plátce DPH, avšak při výkonu činnosti dle Vl. nařízení č. 96/1953 Sb. není osobou povinnou 
k dani podle § 5 odst. 3 zák. č. 235/2004 Sb., O DPH) 
Statutární orgán: ředitel ČHMÚ 

Zastoupenýz ředitel úseku KO ČHMÚ 

Kontaktní osoba: 
ááıø jen ,,ČHMÚ" 

a 

2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislcruva 1335 
Se sídlem: 

IČO: 47515775 

Č. ú. 

Preislerova 1335, 266 01 Beroun 

DIČ: CZ47515775 

Vedený: 

Zapsán: 
Evidován : 

Statutární orgán:  ředitel školy 

Zastoupený Z 
Kontaktní osoba: 
dále jen " Poskytovatel" 

I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

ČHMÚ je příslušný hospodařit S majetkem státu a to S automatickou měřící stanicí (AMS), která je umístěna 
na pozemku p. č.1182/18, nacházejícího v k. ú. Beroun a vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský 
kraj , katastrální pracoviště Beroun, LV 10001. 
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Na základě této smlouvy O úhradě elektrické energie (dále jen ,,smlouva") je umožnění vedení a připojení 
elektrické energie pro tuto automatickou měřící stanici Z objektu školy umístěného 
na pozemku S parcelním číslem 2446, Preislerova 1335, 266 01 Beroun a to za podmínek stanovené touto 
smlouvou, na které se smluvní strany V této smlouvě vzájemně dohodly. 
Poskytovatel el. energie se zavazuje , že bude provádět vyúčtování její spotřeby na základě faktur dle odst. 
III, která bude spotřebována ze strany ČHMÚ. 

Odběr elektrické energie je ze strany ČHMÚ 
který je nainstalován na automatické měřící stanici. 

prováděn připojením podružného odpočtového elektroměru, 

Automatická měřící stanice (AMS) včetně přívodu a podružného měření je mąietkem ČHMÚ a jako vlastník 
se stará a zabezpečuje, aby připojené zařízení bylo bezpečné před úrazem elektrickým proudem a to dle 
platných ČSN. Toto ustanovení se vztahuje taktéž na ochranu před bleskem dle platných ČSN. 

Průměrná roční spotřeba měřící stanice je 6000kWh. 
Počáteční stav elektroměru činil ke dni 1. 1. 2020 24476 kwh. 

II. CENA A JEJÍ ÚHRADA, VYÚČTOVÁNÍ 

ČHMÚ se zavazuje uhradit poskytovateli náklady spojené se skutečným odběrem elektrické energie ve výši 
dle naměřeného počtu kwh, který bude prováděn 1 x ročně. 

Odečet bude proveden poskytovatelem vždy na konci příslušného kalendářního roku a úhrada stanovena 
v cenách obvykle stanovených dodavatelem elektrické energie za 1 kwh včetně DPH v zákonné výši. 

Příslušnou částku odpovídající naměřené spotřebě za dané období uhradí ČHMÚ na základě zaslané faktury 
poskytovatelem vždy do 30 dnů od jejího doručení. 

Dnem splatnosti se rozumí den odepsání Z účtu ČHMÚ. 

V případě ukončení činnosti automatické měřící stanice v průběhu kalendářního roku, bude sepsán písemný 
protokol o ukončení této činnosti, který bude podepsán oběma smluvními stranami. V protokolu bude 
uveden den ukončení odběru elektrické energie a bude proveden odečet elektrické energie ke dni ukončení 
činnosti. Poskytovateli tak bude náležet zaplacení pouze příslušné poměrné části spotřeby elektrické energie, 
a to ke dni ukončení činnosti. 

Příslušnou částku za odpovídající část roku a odpovídající naměřené spotřebě zaplatí ČHMÚ poskytovateli 
do 20 dní ode dne ukončení činnosti, a to výše uvedeným způsobem. 
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Pokud nastalo plnění předmětu smlouvy dnem před účinností této smlouvy, tj. od 1. ledna 2020, smluvní 
strany se vzájemně dohodly, že tato poměrná část za období leden až červenec 2020 bude nedílnou součástí 
vyúčtování za odběr elektrické energie roku 2020. 

III. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY, UKONČENÍ 

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem podpisu smluvních stran. 

Smluvní strany se dohodly, že smlouvu mohou ukončit dohodou anebo písemnou výpovědí bez udání 
důvodů, přičemž výpovědní doba se sjednává v délce 3 měsíců a počíná běžet od prvého dne kalendářního 
měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

Smluvní strany se též dohodly, že v případě uplatnění podané výpovědi, dle předchozího odstavce, budou 
brát zřetel na odinstalování zařízení a odpojení celého systému, které může být S ohledem na přemístění 
časově limitováno a tudíž bude nezbytné pokračování jeho napájení po dobu nezbytně nutnou i po podané 
výpovědi, pokud nedojde k podstatnému porušení této smlouvy ze strany ČHMÚ. . 

IV. ZÁVÉREČNÁ USTANOVENÍ 

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky S podpisy obou smluvních stran a tato 
smlouvaje sepsána ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

ČHMÚ osobní údaje subjektu údajů ze smluvního vztahu zpracovává v souladu se zákonem 
č. 110/2019 Sb., O zpracování osobních údajů při použíti Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení těmice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů, nebo-li GDPR). Bližší informace týkající 
se zpracování osobních údajů se nachází na stılánkách správce www.chmi.cz. 

Smluvní strany berou na vědomí, že ČHMÚ je bez ohledu na rozhodné právo smlouvy povinným subjektem ve 
smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. O registru smluv (dále jen 99Zákon O registru") a tato smlouva a její 
související dodatky budou zveřejněny ze strany ČHMÚ V registru smluv V souladu S ustanovením § 5 
příslušného zákona do 30 dnů od podpisu smluvních stran. Pokud se na obsah smlouvy a její části vztahuje 
výjimka Z povinnosti uveřejnění na základě ustanovení § 3 zákona o regismı smluv, ČHMÚ, jako povinný 
subjekt a účastník smluvního vztahu, si tímto vyhrazuje právo určit rozsah znečitelněna jejího obsahu s 
ohledem na výjimky ze zákona o registru smluv. 

ČHMÚ je povinným subjektem podle zákona č. 181/2014 Sb., O kybernetické bezpečnosti a O změně 
souvisej cích zákonů (zákon O kybernetické bezpečnosti). 
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Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom stejnopise. 

Smluvní strany prohlašují, že si 
a na důkaz toho připojuji své podpisy. 

smlouvu řádně přečetly, S jejím obsahem jsou srozuměny 

V I.2 ( dne -09- 1.6 1020 

-

V Berounědú(e"Z'7.V'Ž 4020 

(op

PSČ 266 35 
IČO: 475 15 775 
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