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Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě NN 
 
Dodavatel: 
Microenergy s.r.o., se sídlem: Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 320271 
jednající Luboš Daniel, jednatel 
IČO: 08516570, DIČ: CZ08516570 
bankovní spojení: bankovní účet vedený u Raiffeisenbank, a. s., č. ú. 70809999/5500 
telefon: 776 642 999, e-mail: zakaznik@microenergy.cz  
(dále jen „Dodavatel“) 
 
a 
 
Odběratel: 
Městské muzeum Nové Město nad Metují, se sídlem: Na Zadomí 1226, 549 01 Nové Město nad Metují 
organizace zapsaná v obchodním rejstříku spis. zn. Pr 862 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
jednající Jiří Hladík, ředitel 
IČO: 71229337  
bankovní spojení: bankovní účet vedený u Komerční banky, č. ú. 78-8967620257/0100 
kontaktní osoba pro operativní a technická jednání:  
Jiří Hladík, telefon: 731 658 055, e-mail: reditel@muzeum-nmnm.cz  
kontaktní osoba pro fakturaci a platby:  
Ing. Lenka Štěpánková, telefon: 491 472 119, e-mail: ekonom@muzeum-nmnm.cz  
(dále jen „Odběratel“) 
 
(Dodavatel a Odběratel dále také samostatně jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Smluvní strany“)  
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., 
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (dále jen „Energetický zákon“) 
tuto smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny (dále také jen „Smlouva“), a to v následujícím znění: 
 
1. Předmět Smlouvy 
1.1 Dodavatel se na základě této Smlouvy zavazuje poskytnout Odběrateli do jeho odběrného místa (dále 

jen „OM“) sdružené služby dodávky elektřiny (dále jen „Sdružené dodávky“), tzn. dodat sjednané 
množství silové elektřiny (dále jen „Dodávka elektřiny“) a zajistit související služby v energetice 
spočívající v zajištění distribuce elektřiny a služeb souvisejících se zabezpečením spolehlivého a 
bezpečného provozu distribuční soustavy (dále jen „Distribuce“). Dnem zahájení Dodávky elektřiny 
dochází k přenesení odpovědnosti za odchylku na Dodavatele 

1.2 Odběratel se na základě této Smlouvy zavazuje ve svém OM odebrat touto Smlouvou sjednané 
množství elektřiny a uhradit Dodavateli řádně a včas dohodnutou cenu Sdružených dodávek. Odběratel 
se zavazuje postupovat tak, aby po celou dobu trvání Smlouvy neznemožnil nebo neztížil Dodavateli 
splnění jeho povinnosti poskytnout Sdružené dodávky ve vztahu k OM Odběratele v souladu s touto 
Smlouvou. 

1.3 Sdružená dodávka se uskutečňuje z distribuční sítě příslušného provozovatele distribuční soustavy (dále 
jen „PDS“) do OM Odběratele podle smlouvy o připojení uzavřené ve vztahu k příslušnému OM a na 
základě smlouvy o zajištění Distribuce, a to v souladu s pravidly provozování distribuční soustavy (dále 
jen „PPDS“) a podmínkami distribuce elektřiny (dále jen „PDE“), vydanými příslušným PDS. Odběratel 
výslovně souhlasí s uzavřením smlouvy o zajištění Distribuce a zavazuje se Dodavateli poskytnout 
potřebné údaje pro uzavření této smlouvy s PDS. Dodavatel a Odběratel sjednávají, že zánik smlouvy 
o připojení nebo smlouvy o zajištění Distribuce ani její změny nemají vliv na platnost či účinnost 
Smlouvy. 
 

2. Výčet odběrných míst 
2.1 Výčet jednotlivých OM Odběratele, do nichž budou realizovány Sdružené dodávky dle Smlouvy, a jejich 

bližší specifikace, je obsahem Přílohy č. 1 této Smlouvy. 
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2.2 Dojde-li ke změně údajů týkajících se příslušného OM, jak jsou tyto uvedeny v příslušné smlouvě 
o připojení uzavřené mezi Odběratelem a PDS, je Odběratel povinen o této změně neprodleně, 
nejpozději do tří (3) dnů, informovat Dodavatele. V případě porušení povinnosti informovat Dodavatele o 
změně údajů týkajících se příslušného OM je Odběratel v plném rozsahu odpovědný za škodu vzniklou 
Dodavateli následkem porušení této informační povinnosti. 

2.3 V případech zrušení OM, zejména z důvodu převodu vlastnických práv k OM, odstranění OM, jeho 
demolice či zničení živelnou pohromou, je Odběratel oprávněn ukončit smluvní vztah s Dodavatelem 
k danému OM nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení oznámení o zrušení OM Dodavateli, a to 
bez nároku na finanční kompenzaci ze strany Dodavatele. 

2.4 Z důvodu provozních potřeb se může v průběhu smluvního období počet měřících nebo OM Odběratele 
měnit, a to jak zrušením stávajících, tak zřízením nových OM (o této skutečnosti není nutné uzavírat 
dodatek ke Smlouvě mezi Smluvními stranami). Dodavatel se i pro tyto případy zavazuje garantovat 
nabídnuté jednotkové ceny elektřiny dle čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy a neprodleně po oznámení o zřízení 
nového OM zahájí dodávku sdružených služeb za podmínek sjednaných touto Smlouvou. 

2.5 Dojde-li v průběhu trvání Smlouvy u Dodavatele z provozních důvodu ke zrušení stávajících OM nebo ke 
zřízení OM, zavazuje se Dodavatel snížit nebo zvýšit přiměřeným způsobem celkový rozsah (objem) 
dodávek elektřiny Odběrateli při zachování jednotkové ceny elektřiny dle čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy. 
 

3. Cena, vyúčtování, zálohy a platební podmínky 
3.1 Cena Sdružených dodávek je tvořena součtem ceny za Dodávku elektřiny sjednané v následujícím 

odstavci a ceny za Distribuci. 
3.2 Cena za Dodávku elektřiny je po celé období účinnosti této Smlouvy sjednána jako pevná jednotková 

cena za jednu (1) MWh bez DPH a činí: 
 

 
Tarif 

Kč/ MWh 

VT NT 

C01d, C02d, C03d 1260 - 

C25d 1360 1050 

C35d, C45d 1240 1240 

Stálý plat za OM - 

 
3.3 Cena za Distribuci je stanovena příslušným Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. 
3.4 K ceně Sdružených dodávek je připočtena daň z přidané hodnoty a případně i jiné související daně ve 

výši dle aktuálně platných a účinných právních předpisů. 
3.5 Odběratel se zavazuje dodavateli hradit zálohové platby (zálohy) za sdružené dodávky dle Smlouvy 

ve výši 100% předpokládané platby za kalendářní měsíc. Záloha je rozdělena na jednu splátku a je 

splatná 1. dne v měsíci, ve kterém je zahájena dodávka. 

3.6 Cena Sdružených dodávek bude Objednatelem hrazena na základě písemného vyúčtování Dodavatele 
(dále jen „faktura“). Vyúčtování bude Dodavatelem provedeno vždy dle skutečného odečtu 
provozovatelem distribuční soustavy nebo samoodečtem zákazníka zpětně v závislosti na skutečném 
odběru elektřiny. Fakturu je Dodavatel povinen vystavit vždy nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce 
následujícího po měsíci (zúčtovacího období), v němž byla Dodávka elektřiny realizována. Připadne-li 
den odeslání faktury na den pracovního klidu, rozumí se dnem odeslání první následující pracovní den. 
Splatnost každé faktury je sjednána v délce 15 dnů ode dne vystavení faktury v elektronické 
podobě. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných právních předpisů. 
Nedoplatek vyplývající z provedeného vyúčtování bude Odběratelem zaplacen Dodavateli 
bezhotovostně převodním příkazem ve prospěch bankovního účtu Dodavatele, který bude uveden 
v příslušné faktuře. Přeplatek vyplývající z provedeného vyúčtování bude Dodavatelem zaplacen 
Odběrateli bezhotovostně převodním příkazem v prospěch bankovního účtu Odběratele, který je uveden 
v záhlaví Smlouvy nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury. 

3.7 Dnem zaplacení faktury se rozumí den připsání celé fakturované částky na účet Dodavatele. Připadne-li 
den splatnosti faktury na den pracovního klidu, rozumí se dnem splatnosti první následující pracovní den 
po tomto dni. Každá faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a další náležitosti stanovené 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 
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3.8 Smluvní strany se dohodly, že faktury a případně jiné dokumenty a doklady související s vyúčtováním 
ceny Sdružených dodávek budou Odběrateli zasílány na e-mailovou adresu kontaktní osoby pro 
fakturaci a platby. 
 

4. Časová a technická specifikace 
4.1 Základní časová specifikace 

4.1.1 Datum a obchodní hodina zahájení Sdružených dodávek: 1. 1. 2021 0:00:00 
4.1.2 Datum a obchodní hodina ukončení Sdružených dodávek: 31. 12. 2022 23:59:59 

4.2 Dodavatel přijímá v rámci předcházení stavu nouze, ve stavu nouze nebo při odstraňování následků 
stavu nouze opatření v souladu s Energetickým zákonem a souvisejícími prováděcími právními předpisy. 
 

5. Platnost a účinnost Smlouvy 
5.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, účinnosti nabývá zahájením Sdružených dodávek podle 

bodu 4.1.1. této Smlouvy v případě, že v této době bude Smlouva uveřejněna prostřednictvím registru 
smluv v souladu s čl. 7. této Smlouvy. Nebude-li však Smlouva ke dni zahájení Sdružených dodávek 
uveřejněna prostřednictvím registru smluv, nabyde účinnosti až druhým dnem od jejího uveřejnění. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení Sdružených dodávek podle bodu 4.1.2. této 
Smlouvy bez možnosti jejího automatického prodlužování. 

5.2 Ustanovení Smlouvy, v nichž se předpokládá provedení stanovených činností před výše uvedeným 
termínem účinnosti, jsou účinná dnem uzavření Smlouvy. 

5.3 Účinnost Smlouvy zaniká uplynutím doby určité, na kterou byla sjednána, pokud nedojde na základě 
dohody Smluvních stran k jejímu prodloužení. Smluvní strany se mohou na ukončení Smlouvy 
dohodnout. 
 

6. Individuální ustanovení Smlouvy 
6.1 Dodavatel si nesmí nárokovat jakékoli sankce za překročení či neodebrání předpokládaného množství 

odběru elektrické energie. Sankcí se rozumí rovněž navýšení smluvní ceny sjednané ve Smlouvě. 
6.2 Odběratel nebude hradit žádné další poplatky ani jiné zvláštní platby v souvislosti s uzavřením této 

Smlouvy s Dodavatelem; to neplatí pro poplatky a daně vyplývající z příslušných právních předpisů. 
6.3 Dodavatel poskytne Odběrateli po skočení Smlouvy na základě jeho požadavku soubor dat 

v elektronické podobě obsahující kompletní údaje o realizované dodávce v rozsahu fakturačních údajů. 
6.4 Dodavatel bude vystavovat Odběrateli souhrnnou fakturu i předpis zálohových plateb za všechna jeho 

odběrná místa s přiloženým vyúčtováním jednotlivých odběrných míst. 
 

7. Uveřejnění Smlouvy 
7.1 Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Odběratel rovněž uveřejní tuto Smlouvu (tj. celé znění 

včetně všech příloh) a všech jejích případných dodatků, na svém profilu zadavatele. Profilem zadavatele 
je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého Odběratel jako veřejný zadavatel dle ZZVZ uveřejňuje 
informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený přístup.  

7.2 Dodavatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že s výjimkou ustanovení znečitelněných v souladu 
se zákonem bude uveřejněno úplné znění Smlouvy. 

 
8. Společná a závěrečná ustanovení 
8.1 Smluvní strany prohlašují, že k uzavření této Smlouvy přistoupily po vzájemném, vážném, 

srozumitelném a určitém projednání, a že její obsah odpovídá skutečnému stavu věci a je výrazem jejich 
pravé a svobodné vůle, což potvrzují podpisy svých oprávněných zástupců. 

8.2 Tato Smlouva v plném rozsahu nahrazuje veškerá předchozí ujednání Smluvních stran ve vztahu 
k předmětu této Smlouvy. 

8.3 Smlouva může být měněna nebo doplňována výhradně formou písemných vzestupně číslovaných 
smluvních dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Jakákoliv ústní ujednání 
o změnách Smlouvy jsou považována za neplatná a neúčinná. Změny Smlouvy lze provést pouze 
v souladu s touto Smlouvou. Písemná forma se vyžaduje i pro právní jednání směřující ke zrušení 
a ukončení Smlouvy a pro vzdání se požadavku na písemnou formu. Uzavření písemného dodatku se 
nevyžaduje pouze v případě změn identifikačních údajů Smluvních stran uvedených v záhlaví této 
Smlouvy, kdy postačuje jednostranné písemné oznámení zaslané druhé Smluvní straně prostřednictvím 
datové schránky bez zbytečného odkladu po vzniku takové změny. 
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8.4 Dodavatel, v rámci respektování jemu příslušející povinnosti dbát rovného přístupu k zákazníkům, tj. k 
Odběrateli, a v souladu s ustanovením § 1740 odst. (3) občanského zákoníku, předem vylučuje možnost 
přijetí smluvního návrhu s dodatkem nebo odchylkou. 

8.5 Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé v průběhu plnění této Smlouvy budou řešit 
smírnou cestou. Nedosáhnou-li však vzájemně akceptovatelné dohody, budou tyto spory na návrh 
kterékoliv Smluvní strany předány k rozhodnutí věcně a místně příslušnému obecnému soudu v České 
republice. 

8.6 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy, a to:  

 Příloha č. 1 - Výčet a specifikace jednotlivých odběrných míst 
8.7 Fyzické osoby, které Smlouvu uzavírají jménem jednotlivých Smluvních stran, tímto prohlašují, že jsou 

plně oprávněny k platnému uzavření Smlouvy. 
 
 
 
 

Odběratel:       Dodavatel: 
 

V Novém Městě nad Metují dne 7. 12. 2020   V Praze dne 2. 12. 2020  
 
Městské muzeum Nové Město nad Metují   Microenergy s.r.o.   
 
 
  
 
      
______________________________   ______________________________ 

 Osoba oprávněná k zastupování    Osoba oprávněná k zastupování 
 Jméno: Jiří Hladík      Jméno: Luboš Daniel  
 Funkce: ředitel      Funkce: jednatel 
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PŘÍLOHA Č. 1 

VÝČET A SPECFIKACE ODBĚRNÝCH MÍST 
 

Numerické údaje o 
odběrném místě  

 Specifikace odběrného místa (OPM)  
Předpokládané 

množství 

EAN PSČ obec 
ulice/osada 

(nebo č. 
parcely) 

č.p./č.or. 
Distribuční 

sazba 
Počet 
fází 

Hodnota 
jističe (A) 

NT(MWh) VT(MWh) 

859182400700639765 54901 Nové Město nad Metují Husovo nám. 1210 C25d 3             32           1,08           5,40  

859182400700639901 54901 Nové Město nad Metují Husovo nám. 1226 C45d 3             60         31,20           0,72  

859182400700639895 54901 Nové Město nad Metují Husovo nám. 1225 C25d 3             35           2,16           6,72  

859182400707419889 54901 Nové Město nad Metují Husovo nám. 1225 C02d 1             16               -             0,05  

 




