
 

 

 

 
Č.j.: MUCH ........../2022          číslo smlouvy ______/2022 

 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA  
 

uzavřená dle § 2430 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami: 

 
1. město Cheb 

IČO: 00253979; DIČ: CZ00253979 

Sídlo: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb, PSČ 350 20 

Zastoupeno: Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou 

číslo účtu: 19-528331/0100 

(dále jen, „Příkazce“) 
 

2. CHETES s.r.o. 

IČO:  25208845 

Sídlo: Pelhřimovská čp. 2268/1, Cheb, PSČ  350 02 

Jednající: Ing. Vlastimilem Raizrem, jednatelem 

Email: raizer@chetes.cz 

(dále jen „další příkazce“, také „PO 1“) 
 

3. Lesy města Chebu, s.r.o. 

IČO:  27965911 

Sídlo: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb, PSČ  350 02 

Jednající: Ing. Josefem Kubátem, Ph.D., jednatelem 

Email: info@lesymestachebu.cz 

(dále jen „další příkazce“, také „PO 2“) 
 

4. Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, příspěvková organizace  

IČO: 70987238 

Sídlo: Kostelní náměstí 185/14, 350 02 Cheb  

Jejímž jménem jedná: Mgr. Miloslava Hartmannová, ředitelka 

Email: zakladniskolacheb@seznam.cz 

(dále jen „další příkazce“, také „PO 3“) 
 

5. 1. základní škola Cheb, Americká 36, příspěvková organizace  

IČO: 70987211 

Sídlo: Americká 1453/36, 350 02 Cheb  

Jejímž jménem jedná: Mgr. Miroslav Janoušek, ředitel 

Email: 1.zs.cheb@cmail.cz 

(dále jen „další příkazce“, také „PO 4“) 
 

6. 2. základní škola Cheb, Májová 14, příspěvková organizace  

IČO: 70987181 

Sídlo: Májová 252/14, 350 02 Cheb  

Jejímž jménem jedná: Mgr. Bohumil Jecha, ředitel 

Email: sekretariat@2zscheb.cz 

(dále jen „další příkazce“, také „PO 5“) 
 

7. 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace   

IČO: 70987165 

Sídlo: Malé náměstí 2287/3, 350 02 Cheb  

Jejímž jménem jedná: Mgr. Pavel Černý, MBA, ředitel 

Email: cerny@3zscheb.cz 

(dále jen „další příkazce“, také „PO 6“) 
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8. 4. základní škola Cheb, Hradební 14, příspěvková organizace   

IČO: 70987475 

Sídlo: Hradební 52/14, 350 02 Cheb  

Jejímž jménem jedná: Ing. Miroslav Kříž, ředitel 

Email: 4zscheb@seznam.cz 

(dále jen „další příkazce“, také „PO 7“) 
 

9. 5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1, příspěvková organizace     

IČO: 70987459 

Sídlo: Matěje Kopeckého 1160/1, 350 02 Cheb  

Jejímž jménem jedná: Mgr. Jitka Řehořová, ředitelka 

Email: 5zscheb@5zscheb.cz 

(dále jen „další příkazce“, také „PO 8“) 
 

10. 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16, příspěvková organizace       

IČO: 70987441 

Sídlo: Obětí nacismu 1127/16, 350 02 Cheb  

Jejímž jménem jedná: Mgr. Štěpánka Dostálová, MBA, ředitelka 

Email: 6zscheb@6zscheb.cz 

(dále jen „další příkazce“, také „PO 9“) 
 

11. Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2, příspěvková organizace         

IČO: 70987432 

Sídlo: Malé náměstí 2196/2, 350 02 Cheb  

Jejímž jménem jedná: Věra Pechrová, ředitelka 

Email: info.matskola2@volny.cz 

(dále jen „další příkazce“, také „PO 10“) 
 

12. Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39, příspěvková organizace           

IČO: 70987327 

Sídlo: 26. dubna 168/39, 350 02 Cheb  

Jejímž jménem jedná: Mgr. Ludmila Mračková, ředitelka 

Email: info@skolkapohadka.cz 

(dále jen „další příkazce“, také „PO 11“) 
 

13. Mateřská škola Cheb, Komenského 27, příspěvková organizace           

IČO: 70987149 

Sídlo: Komenského 642/27, 350 02 Cheb  

Jejímž jménem jedná: Mgr. Carmen Gregorová, ředitelka 

Email: ms.gregorova@seznam.cz 

(dále jen „další příkazce“, také „PO 12“) 
 

14. Mateřská škola Cheb, Osvobození 67, příspěvková organizace             

IČO: 70987319 

Sídlo: Osvobození 1218/67, 350 02 Cheb  

Jejímž jménem jedná: Bc. Veronika Kubicová, ředitelka 

Email: slunicko@msosvobozeni.cz 

(dále jen „další příkazce“, také „PO 13“) 
 

15. Mateřská škola Cheb, Bezručova 1, příspěvková organizace               

IČO: 70987301 

Sídlo: Bezručova 1274/1, 350 02 Cheb  

Jejímž jménem jedná: Mgr. Šárka Borkovcová, DiS, ředitelka 

Email: msbezrucova@volny.cz 

(dále jen „další příkazce“, také „PO 14“) 
 

16. Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3, příspěvková organizace                 

IČO: 70987271 

Sídlo: Do Zátiší 1483/3, 350 02 Cheb  

Jejímž jménem jedná: Jana Vališová, ředitelka 

Email: ms.skalka@quick.cz 

(dále jen „další příkazce“, také „PO 15“) 
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17. Městská knihovna v Chebu, příspěvková organizace                   

IČO: 00074250 

Sídlo:  Obrněné brigády 615/1, 350 02 Cheb Doručovací číslo: PSČ organizace: 350 37 
Jejímž jménem jedná: PhDr. Martina Kuželová, ředitelka 

Email: info@knih-cheb.cz 

(dále jen „další příkazce“, také „PO 16“) 
 

18. Západočeské divadlo v Chebu, příspěvková organizace                     

IČO: 00078042 

Sídlo: Divadelní náměstí 556/10, 350 02 Cheb  

Jehož jménem jedná: MUDr. Jan Svoboda, ředitel 

Email: jan.svoboda@divadlocheb.cz 

(dále jen „další příkazce“, také „PO 17“) 
 

19. Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, příspěvková organizace                       

IČO: 47722193 

Sídlo: Židovská 406/8, 350 02 Cheb  

Jejímž jménem jedná: Jiří Smitek, ředitel 

Email: zuscheb@zuscheb.cz 

(dále jen „další příkazce“, také „PO 18“) 

 

20. Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace                         

IČO: 47723475 

Sídlo: Goethova 1108/26, 350 02 Cheb  

Jehož jménem jedná: Ing. Miloslav Šverdík, ředitel 

Email: ddmcheb@ddmcheb.cz 

(dále jen „další příkazce“, také „PO 19“) 

 

21. Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace                           

IČO: 70887985 

Sídlo: Pastýřská 771/4, 350 02 Cheb  

Jejímž jménem jedná: Bc. Petra Tomková, DiS, ředitelka 

Email: reditel@szss-cheb.cz 

(dále jen „další příkazce“, také „PO 20“) 

  

22. Správa sportovišť města Chebu, příspěvková organizace                           

IČO: 09176357 

Sídlo: Dyleňská 1205/24, 350 02 Cheb 

Jejímž jménem jedná: Michal Ouřada, ředitel 

Email: reditel@sportovistecheb.cz 

(dále jen „další příkazce“, také „PO 21“) 

 

dále jen „PO 1 až PO 21“ nebo také všichni jako „další příkazce“ 

 

        a 

 

  Jirgl EP s.r.o.  

        IČO: 02449595, DIČ: CZ02449595 

        se sídlem Kosmonautů 1060/12a, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary 

        Jednající: Ing. Jiřím Jirglem, jednatelem 

        číslo účtu: 107-6321500257/0100, Komerční banka Karlovy Vary 

       (dále jen „Příkazník“) 

dále jen „Smluvní strany“, každý jednotlivě pak též jen „Smluvní strana“ 

 
 

ČLÁNEK I 
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PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

1.1 Příkazník se zavazuje poskytnout Příkazci a jím zřízeným nebo založeným právnickým 

osobám, uvedeným jako další příkazce  poradenské, konzultační a organizační služby 

a činnosti v oblasti energetiky, spojené s dodávkami elektřiny a plynu (dále jen 

„Energetické služby“). Příkazce a PO 1 až PO 21 se zavazují uhradit Příkazníkovi za 

poskytnuté Energetické služby odměnu ve výši a za podmínek dále uvedených v této 

Smlouvě.   

1.2 Smluvní strany se zavazují poskytovat si při plnění této Smlouvy potřebnou součinnost 

nutnou k dosažení účelu této Smlouvy. Příkazce a PO 1 až PO 21 berou na vědomí, že 

Příkazník pro provedení Energetických služeb potřebuje dodat smlouvy o připojení 

k distribuční síti pro jednotlivá odběrná místa, smlouvy o sdružených službách dodávky 

elektřiny a plynu pro jednotlivá odběrná místa a kompletní vyúčtování za dodávky 

elektřiny a plynu pro jednotlivá odběrná místa za posledních 12 (slovy: dvanáct) 

předcházejících kalendářních měsíců v případě, že je již nemá k dispozici z předešlého 

období poskytování Energetických služeb na základě jiné smlouvy. 

1.3 Příkazce a PO 1 až PO 21 se zavazují počínaje uzavřením této Smlouvy udělit 

Příkazníkovi Plnou moc v rozsahu uvedeném v Příloze č. 3 této smlouvy, zajistit 

zpřístupnění všech potřebných podkladů, sdělovat Příkazníkovi všechny skutečnosti 

ohledně parametrů odběrných míst a informovat Příkazníka o všech změnách na všech 

stávajících a nových odběrných místech. 

 

Článek II 

SMLUVNÍ ODMĚNA 
 

2.1 Smluvní odměna Příkazníka za Energetické služby podle této Smlouvy (dále jen 

„Odměna“) je stanovena dohodou Smluvních stran ve výši měsíčního paušálu 

10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že 

měsíční paušální odměna zahrnuje, s výjimkou Energetických služeb uvedených 

v odst. 2.1, písm. b) a odst. 2.2 a v Příloze č. 1 této Smlouvy, tyto pravidelně opakující 

se Činnosti pro Příkazce a PO 1 až PO 21: 

 

a) Bez nutné žádosti Příkazce a PO 1 až PO 21 
 

1) vedení evidence a aktualizace všech odběrných míst elektrické energie a plynu 

Příkazce a PO 1 až PO 21, k nimž jsou ke dni uzavření této Smlouvy uzavřeny 

smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu (dále jen 

„smlouvy o sdružených službách“) soutěžených formou veřejných zakázek nebo 

nákupem elektřiny a plynu na komoditních burzách, dále jejich dodání od 

Příkazce i PO 1 až PO 21 a uzavření nových smluv o sdružených službách 

nastalo po uzavření této smlouvy s tím, že jejich aktualizovanou evidenci na 

základě vyžádání zašle Příkazník Příkazci formou tabulky s evidovanými daty  

elektronickou cestou  na emailové adresy: podatelna@cheb.cz; vanco@cheb.cz; 

hruskova@cheb.cz; rous@cheb.cz (v případě, že některá z uvedených 

emailových adres se stane z důvodu jejího ukončení neúčinná, bude Příkazník 

předávat Příkazci výše uvedenou aktualizovanou tabulku na novou emailovou 

adresu, upřesněnou Příkazníkovi emailem vedoucího odboru správy majetku 

MěÚ Cheb; 

2) kontrola a evidence parametrů odběrných míst a identifikačních údajů;  

3) kontrola smluv s dodavateli a distributory energií;  

4) návrhy optimalizací zajišťující úspory nákladů na distribuci a dodávku elektřiny 

a plynu dle vývoje energetické legislativy; 

mailto:podatelna@cheb.cz
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5) provádění nejméně jednou ročně na základě aktuálních cen, výše spotřeby, záloh 

a vyúčtování daňových dokladů (dále jen i „faktur“) další optimalizaci 

smluvních vztahů s Dodavateli formou sjednání změn distribučních sazeb 

a rezervovaných kapacit (bude-li taková optimalizace dle vývoje energetické 

legislativy možná); kontrola bude prováděná nejpozději k  31. 12. příslušného 

kalendářního roku po celou dobu trvání smluvního vztahu;   

6) poskytování informací o změnách v energické legislativě, cenových rozhodnutí 

ERU a vyhlášek o připojovacích podmínkách k distribučním sítím; 

7) poskytování informací o vývoji cen energetických komodit na energetických 

burzách; 

8) kontrola fakturovaných cen elektřiny a plynu, a jejich vyúčtování na základě 

zaslaných dokladů Dodavatelů za každý kalendářní rok po dobu trvání této 

smlouvy. 

b) Na základě žádosti, formou vystavené objednávky Příkazce nebo PO 1 až PO 21, se 

Příkazník zavazuje poskytnout Energetické služby uvedené v Příloze č. 1 této 

Smlouvy za Odměnu uvedenou v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

2.2 Příkazník se zavazuje Příkazci a PO 1 až PO 21 poskytnout také Energetické služby nad 

rámec Energetických služeb uvedených v  odstavci 2.1 této Smlouvy, zejména 

poskytnout Příkazci a PO 1 až PO 21 poradenské služby pro případ vyhlášení veřejné 

zakázky na centrálního dodavatele elektrické energie nebo plynu pro Příkazce a PO 1 až 

PO 21 nebo pro nákup těchto energií na komoditních burzách. Požadavky na tyto 

Energetické služby musí být Příkazníkovi doručeny písemně nebo zaslány elektronickou 

cestou na mail: info@jirglep.cz . Příkazce a/nebo PO 1 až PO 21 za Energetické služby 

nad rámec Energetických služeb uvedených v tomto odstavci 2.2 této Smlouvy uhradí 

Příkazníkovi smluvní odměnu v předem sjednané hodinové sazbě ve výši 850 Kč 

(slovy: osm set padesát korun českých) bez DPH a celkové náklady na dopravu ve výši 

10 Kč/km bez DPH, bez další fakturace hodinové sazby, na základě konkrétní předem 

oboustranně odsouhlasené písemné nabídky Příkazníka za podmínek uvedených 

v odstavci 2.3 této Smlouvy. Odměna bude fakturována na základě skutečně 

poskytnutých energetických služeb dle časového výkazu.    

2.3   Příkazník před provedením Energetických služeb uvedených v  odstavci 2.1, písm. b) 

a v odstavci  2.2 této Smlouvy, seznámí Příkazce a PO 1 až PO 21 v rámci předložené 

písemné nabídky s předpokládaným časovým plněním v hodinách a tomu odpovídající 

výši požadované odměny.     

2.4 Fakturovaná Odměna za provedené Energetické služby uvedené v odstavci 2.1, písm. a) 

této Smlouvy a Energetické služby uvedené v odstavci  2.1, písm. b) a v odstavci 2.2 

této Smlouvy bude vystavena Příkazníkem v daňovém dokladu na částku v Kč bez DPH 

a k této částce bude připočtena sazba DPH v zákonem stanovené výši. Přílohou 

daňového dokladu za poskytnuté Energetické služby nad rámec Energetických služeb 

uvedených v  odstavci 2.1 písm. a) této Smlouvy, musí být časový výkaz o poskytnutých 

Energetických službách a předaný aktualizovaný seznam odběrných míst za podmínek 

uvedených v odstavci 2.1, písm. a) této Smlouvy. Splatnost Příkazníkem vystaveného 

daňového dokladu je 14 (slovy: čtrnáct) dnů od okamžiku průkazného doručení 

daňového dokladu Příkazci. Daňový doklad Příkazci za Energetické služby uvedené 

v odstavci  2.1, písm. a) této Smlouvy bude vystavován Příkazníkem měsíčně. Na 

ostatní Energetické služby uvedené v odstavci 2.1, písm. b) a odstavci 2.2 této Smlouvy, 

bude daňový doklad Příkazci a PO 1 až PO 21 vystavován Příkazníkem po provedení 

Energetické služby, objednané Příkazcem nebo PO 1 až PO 21 za podmínek sjednaných 

v této Smlouvě.  

mailto:info@jirglep.cz
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V případě požadavku PO 1 až PO 21 na poskytnutí Energetických služeb uvedených 

v odstavci 2.1, písm. b) a odstavci 2.2 této Smlouvy musí být Příkazníkem průkazně 

doručen daňový doklad příslušné PO 1 až PO 21. 

2.5 Daňový doklad musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě, že daňový doklad 

nebude mít odpovídající náležitosti dle uvedeného zákona nebo této Smlouvy a dále 

v případě, že s vystavením daňového dokladu a jeho zasláním Příkazci nepředá 

Příkazník Příkazci aktualizovaný seznam odběrných míst za podmínek uvedených 

v odstavci  2.1, písm. a) této Smlouvy, jsou Příkazce a PO 1 až PO 21 oprávnění zaslat 

ho zpět k doplnění, případně k změně termínu splatnosti, aniž se tak dostane Příkazce 

a PO 1 až PO 21 do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 

zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

2.6 Příkazce a PO 1 až PO 21 se zavazují poskytnout Příkazníkovi součinnost při řešení 

jednotlivých požadavků a zajistit spolupráci s elektroinstalačními firmami a revizními 

techniky, které pro Příkazce a PO 1 až PO 21 zajišťují elektroinstalační práce, činnosti 

a dodávky zařízení. 

2.7 Doručení daňového dokladu pro Příkazce provede Příkazník doručením prostřednictvím 

elektronické podatelny Příkazce podatelna@cheb.cz, poštou nebo předáním na 

podatelně MěÚ Cheb. Doručení daňového dokladu pro PO 1 až PO 21 provede 

Příkazník doručením na emailové adresy PO 1 až PO 21 nebo poštou na adresy sídel 

uvedených v Příloze č. 2 této Smlouvy.   
 

Článek III 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A SMLUVNÍ SANKCE 
 

3.1 Příkazce a PO 1 až PO 21 jsou oprávněni požadovat po Příkazníkovi smluvní pokutu 

v případě prokázaného zaviněného prodlení Příkazníka v provádění Energetických 

služeb specifikovaných v odstavcích 2.1 a 2.2 této Smlouvy, a to ve výši 500 Kč (slovy: 

pět set korun českých) za každý jednotlivý případ prodlení a každý započatý den 

prodlení. 

3.2 Smluvní pokutu dle odstavce 3.1 této Smlouvy jsou Příkazce a PO 1 až PO 21 

oprávněni požadovat po Příkazníkovi opakovaně za každé pochybení v provádění 

Energetických služeb specifikovaných v odstavcích 2.1 a 2.2 této smlouvy. 

3.3 Smluvní pokuta je splatná do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od data doručení písemné výzvy 

k zaplacení ze strany Příkazce nebo PO 1 až PO 21, a to u Příkazce na bankovní účet 

uvedený v úvodu této Smlouvy u PO 1 až PO 21 na bankovní účet uvedený na 

objednávce PO 1 až PO 21. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo 

na případnou náhradu způsobené škody. Příkazník dává výslovný souhlas 

k eventuálnímu provedení vzájemného zápočtu pohledávek. 

 

Článek IV 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 

4.1 Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemně ve formě chronologicky 

číslovaných dodatků podepsaných Smluvními stranami.  

4.2 Nastanou-li u některé ze Smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění této 

Smlouvy, je tato Smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé 

Smluvní straně. 

4.3 Tato Smlouva je vypracována ve dvaceti třech vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení 

náleží každé Smluvní straně. 

4.4 Tato Smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. 

4.5 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech Smluvních 

mailto:podatelna@cheb.cz
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stran. 

4.6 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Příkazce se zavazuje realizovat 

zveřejnění této Smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

4.7 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou 24 měsíců s účinnosti od 15. 01. 2022.  

 

4.8 Tato Smlouva zaniká: 

1. Uplynutím sjednané doby určité. 

2.  Písemnou dohodou smluvních stran; 

3. Odstoupením od této Smlouvy v případech, kdy některá ze smluvních stran poruší 

některou povinnost uvedenou v této smlouvě, případně obecně závazné právní 

předpisy. Odstoupit od smlouvy je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost 

neporušila. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé 

smluvní straně. 

4. Ukončením této smlouvy na základě Příkazcem nebo Příkazníkem podané písemné 

výpovědí bez udání důvodu v 3 měsíční výpovědní době, přičemž tato počíná běžet 

prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.  

Zánikem Smlouvy nejsou dotčena práva Smluvních stran na smluvní pokuty, náhradu 

škody či jiné peněžité nároky ze Smlouvy vyplývající. 
 

4.9.  Smluvní strany se dohodly, že kontaktními osobami jsou na straně Příkazce vedoucí 

odboru správy majetku MěÚ Cheb a vedoucí oddělení správy budov, odboru správy 

majetku MěÚ Cheb v rozsahu celého plnění příkazní smlouvy a dále v rozsahu plnění 

ujednání stanovených v odstavcích  2.1 a 2.2 této Smlouvy vedoucí odborů a zástupci 

vedoucích odborů MěÚ Cheb, a to organizačního, investičního, školství, tělovýchovy 

a kultury a statutáři všech PO 1 až PO 21 aktuálně zapsaní v rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Plzni (jejich aktuální přehled je uveden ke dni uzavření smlouvy 

v Příloze č. 2 této Smlouvy). 

4.10 Písemnosti doručované v souvislosti s touto Smlouvou budou doručovány na adresy 

Smluvních stran uvedené v záhlaví této Smlouvy a pro PO 1 až 21 uvedené i v Příloze 

č. 2 této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují informovat se navzájem včas o změnách 

doručovacích adres. 

4.11 V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty 

doručené prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona 

č. 300/2008 Sb., v platném znění, ustanovení jiných právních předpisů upravující 

způsob doručení se nepoužijí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je 

doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na 

rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do 

datové schránky ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do 

datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem lhůty. 

Takovéto doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních 

rukou.  

4.12 Smluvní strany se dohodly, že promlčecí lhůta k uplatnění práv smluvní strany bude 10 

(slovy: deset) let od doby, kdy mohlo být uplatněno poprvé.  

4.13 Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, na 

důkaz čehož připojují své podpisy. 

4.14 Smluvní strany ujednaly, v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, v platném znění, že v případě jejich sporu při plnění této Smlouvy, 

který by byl řešen soudní cestou, je místně příslušným soudem místně příslušný soud 

Příkazce. 
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4.16 Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením Článku IV odst. 1, písm. d) 

„Směrnici č. 7/2021 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými 

osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb, schválené usnesením Rady města 

Chebu č. RM 233/8/2021 a její uzavření bylo schváleno příslušným členem vedení – 

místostarostou Jiřím Černým dne 05.01.2022. 

 

 

 

Přílohy:  

č. 1. Ceník Energetických služeb poskytovaných dle Čl. II odst. 2.1, písm. b) 

č. 2. Přehled právnických osob zřízených nebo založených městem Cheb, které jsou smluvní 

stranou této smlouvy jako další příkazce (PO 1 až PO 21) 

č. 3. Znění Plné moci Příkazce a vzoru Plných mocí PO 1 až PO 21 pro Příkazníka 

 

V Chebu dne      V Karlových Varech dne 

 

 

 

 

_____________________________                    ______________________________ 

Mgr. Antonín Jalovec, starosta                             Ing. Jiří Jirgl, jednatel 

za Příkazce                                                            za Příkazníka 

 
V Chebu dne            V Chebu dne  

 

 

 

 

_________________________________        _________________________________ 

za PO 1 – Ing. Vlastimil Raizer, jednatel        za PO 2 – Ing. Josef Kubát, Ph.D., jednatel  

 
 

V Chebu dne            V Chebu dne  

 

 

 

 

_______________________________________      _________________________________ 

za PO 3 – Mgr. Miloslava Hartmannová, ředitelka    za PO 4 – Mgr. Miroslav Janoušek, ředitel 

 
 

V Chebu dne            V Chebu dne  

 

 

 

 

_________________________________        _________________________________ 

za PO 5 – Mgr. Bohumil Jecha, ředitel          za PO 6 – Mgr. Pavel Černý, MBA, ředitel 

 
 

V Chebu dne            V Chebu dne  

 

 

 

_____________________________________        _________________________________ 

za PO 7 – Ing. Miroslav Kříž, ředitel                za PO 8 – Mgr. Jitka Řehořová, ředitelka 
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V Chebu dne            V Chebu dne  

 

 

 

__________________________________________   ____________________________________ 

za PO 9 – Mgr. Štěpánka Dostálová, MBA, ředitelka   za PO 10 – Věra Pechrová, ředitelka 

  

 

V Chebu dne            V Chebu dne  

 

 

 

_________________________________________  ________________________________________ 

za PO 11 – Mgr. Ludmila Mračková, ředitelka        za PO 12 – Mgr. Carmen Gregorová, ředitelka

        

 
V Chebu dne            V Chebu dne  

 

 

 

_________________________________        ________________________________________ 

za PO 13 – Bc. Veronika Kubicová, ředitelka za PO 14 – Mgr. Šárka Borkovcová, DiS, 

ředitelka         

 
V Chebu dne            V Chebu dne 

  

 

 

 

_______________________________________     ________________________________________ 

za PO 15 – Jana Vališová, ředitelka         za PO 16 – PhDr. Martina Kuželová, ředitelka

          

 
V Chebu dne            V Chebu dne  

 

 

 

 

___________________________________        ______________________________________ 

za PO 17 – MUDr. Jan Svoboda, ředitel         za PO 18 – Jiří Smitek, ředitel        

 

 
V Chebu dne            V Chebu dne  

 

 

 

_____________________________________          ________________________________________ 

za PO 19 – Ing. Miloslav Šverdík, ředitel        za PO 20 – Bc. Petra Tomková, ředitelka         

 
V Chebu dne       

 

 

 

 

______________________________________         

za PO 21 –Michal Ouřada, ředitel         
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Příloha č. 1 – Ceník Energetických služeb poskytovaných dle Čl. II odst. 2.1, písm. b) 

 

Název činnosti Odměna v Kč 

bez DPH 

Zpracování a podání žádosti, změna smlouvy u distribučních společností.  

850 Kč/hod 

 

Zpracování a podání žádosti, změna smlouvy u dodavatelů EE a ZP.  

Zpracování podkladů a žádostí při přihlašování nových odběrných míst, 

přepisů a ukončení stávajících odběrných míst.  

Zpracování odběrového diagramu a 1/4 maxim odběru proudu 

u odběrných míst na hladině VN, objednání rezervovaných kapacit 

a odběru proudu pro tyto odběrná místa dle požadavku na odběr proudu.  

Nastavení denních maxim a rezervovaných kapacit odběru zemního plynu 

dle požadavku na odběr plynu.   

Poradenské a konzultační služby v oblasti energetické legislativy, 

Energetického zákona, vyhlášek o připojení odběrných míst k distribuční 

síti a cenových rozhodnutí ERU.   

Řešení a podání reklamací při chybném měření spotřeby a chybně 

účtovaných a fakturovaných cen elektřiny a zemního plynu.  

Řešení dodávek elektřiny a plynu v případě insolvence Dodavatele 

a případů Dodavatele poslední instance.   

Konzultační a poradenské služby pro zajištění dodávek elektřiny a plynu 

dle platné plané legislativy – VZ, nákup na burze apod.  

Konzultační a poradenské energetické služby dle požadavků a zadání, 

kalkulace a analýzy nákladů na dodávky energií apod.    
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Příloha č. 2 – Přehled právnických osob zřízených nebo založených městem Cheb, které jsou 

smluvní stranou této smlouvy jako další příkazce (PO 1 až PO 21) 

 

PO Název společnosti (organizace) 
Jejímž jménem 

jedná st. orgán 

Doručovací adresa 
IČO 

písemná elektronická 

1 CHETES s.r.o. 
Ing. Vlastimil Raizer, 

jednatel 

Pelhřimovská čp. 

2268/1, Cheb, PSČ  

350 02 

raizer@chetes.cz 25208845 

2 Lesy města Chebu, s.r.o. 
Ing. Josef Kubát, 

Ph.D., jednatel 

Pelhřimovská čp. 

2268/1, Cheb, PSČ  

350 02 

info@lesymestachebu.cz 

 
27965911 

3 
Základní škola Cheb, Kostelní 14, 

příspěvková organizace 

Mgr. Miloslava 

Hartmannová, 

ředitelka 

Kostelní náměstí 

185/14, 350 02 Cheb 
zakladniskolacheb@seznam.cz 70987238 

4 
1. základní škola Cheb, Americká 

36, příspěvková organizace  

Mgr. Miroslav 

Janoušek, ředitel 

Americká 1453/36, 

350 02 Cheb 
1.zs.cheb@cmail.cz 70987211 

5 
2. základní škola Cheb, Májová 14, 

příspěvková organizace 

Mgr. Bohumil Jecha, 

ředitel 

Májová 252/14, 350 

02 Cheb 
sekretariat@2zscheb.cz 70987181 

6 
3. základní škola Cheb, Malé 

náměstí 3, příspěvková organizace  

Mgr. Pavel Černý, 

ředitel 

Malé náměstí 2287/3, 

350 02 Cheb 
cerny@3zscheb.cz 70987165 

7 
4. základní škola Cheb, Hradební 14, 

příspěvková organizace  

Ing. Miroslav Kříž, 

ředitel 

Hradební 52/14, 350 

02 Cheb 
4zscheb@seznam.cz 70987475 

8 

5. základní škola Cheb, Matěje 

Kopeckého 1, příspěvková 

organizace  

Mgr. Jitka Řehořová, 

ředitelka 

Matěje Kopeckého 

1160/1, 350 02 Cheb 
5zscheb@5zscheb.cz 70987459 

9 
6. základní škola Cheb, Obětí 

nacismu 16, příspěvková organizace  

Mgr. Štěpánka 

Dostálová, MBA, 

ředitelka 

Obětí nacismu 

1127/16, 350 02 Cheb 
6zscheb@6zscheb.cz 70987441 

10 
Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 

2, příspěvková organizace  

Věra Pechrová, 

ředitelka 

Malé náměstí 2196/2, 

350 02 Cheb 
info.matskola2@volny.cz 70987432 

11 
Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39, 

příspěvková organizace 

Mgr. Ludmila 

Mračková, ředitelka 

26. dubna 168/39, 350 

02 Cheb 
info@skolkapohadka.cz 70987327 

12 
Mateřská škola Cheb, Komenského 

27 

Mgr. Carmen 

Gregorová, ředitelka 

Komenského 642/27, 

350 02 Cheb 

ms.gregorova@seznam.cz 

 
70987149 

13 
Mateřská škola Cheb, Osvobození 

67, příspěvková organizace  

Bc. Veronika 

Kubicová, ředitelka 

Osvobození 1218/67, 

350 02 Cheb 
slunicko@msosvobozeni.cz 70987319 

14 
Mateřská škola Cheb, Bezručova 1, 

příspěvková organizace  

Mgr. Šárka 

Borkovcová, DiS, 

ředitelka 

Bezručova 1274/1, 

350 02 Cheb 
msbezrucova@volny.cz 70987301 

15 
Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3, 

příspěvková organizace  

Jana Vališová, 

ředitelka 

Do Zátiší 1483/3, 350 

02 Cheb 
ms.skalka@quick.cz 70987271 

16 
Městská knihovna v Chebu, 

příspěvková organizace 

PhDr. Martina 

Kuželová, ředitelka 

Obrněné brigády 

615/1, 350 02 Cheb 

Doručovací číslo: 

PSČ organizace: 
350 37 

info@knih-cheb.cz 00074250 

17 
Západočeské divadlo v Chebu, 

příspěvková organizace 

MUDr. Jan Svoboda, 

ředitel 

Divadelní náměstí 

556/10, 350 02 Cheb 
jan.svoboda@divadlocheb.cz 00078042 

18 

Základní umělecká škola Jindřicha 

Jindřicha, Cheb, Židovská 8, 

příspěvková organizace 

Jiří Smitek, ředitel 
Židovská 406/8, 350 

02 Cheb 
zuscheb@zuscheb.cz 47722193 

19 

Dům dětí a mládeže Sova Cheb, 

Goethova 26, příspěvková 

organizace 

Ing. Miloslav 

Šverdík, ředitel 

Goethova 1108/26, 

350 02 Cheb 
ddmcheb@ddmcheb.cz 47723475 

20 
Správa zdravotních a sociálních 

služeb Cheb, příspěvková organizace 

Bc. Petra Tomková, 

ředitelka 

Pastýřská 771/4, 350 

02 Cheb 
reditel@szss-cheb.cz 70887985 

21 
Správa sportovišť města Chebu, 

příspěvková organizace 

Michal Ouřada, 

ředitel 

Dyleňská 1205/24, 

350 02 Cheb 
reditel@sportovistecheb.cz 09176357 
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Příloha č. 3 – Znění plné moci Příkazce a vzoru plných mocí PO 1 až PO 21 pro Příkazníka  

 

a) Plná moc příkazce pro příkazníka 

 PLNÁ MOC 

město Cheb, IČO 00253979, se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb, 
PSČ 350 02, zastoupeno Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou (dále jen „Zmocnitel“) 

tímto zmocňuje 

společnost Jirgl EP s.r.o., se sídlem Kosmonautů 1060/12a, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka 
C 29310, jednající Ing. Jiřím Jirglem, jednatelem (dále jen „Zmocněnec“),  

aby za Zmocnitele jednala a zastupovala jej ve věci jednání s dodavateli a distributory energií a činila jeho 
jménem vůči nim veškerá právní jednání s tím související, zejména pořizovala kopie ze spisů, přijímala 
doručované písemnosti, podávala návrhy a žádosti, uzavírala smíry a narovnání, uznávala uplatněné 
nároky, vzdávala se nároků, podávala opravné prostředky, námitky a vzdávala se jich, vymáhala nároky, 
plnění nároků přijímala, jejich plnění potvrzovala, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů 
zapotřebí zvláštní plné moci. 

 Zmocnitel zmocňuje Zmocněnce k těmto právním jednáním: 

- vyžádání kompletních sestav všech odběrných míst Zmocnitele a všech dat k jednotlivým odběrným 
místům evidovaných u distribučních společností, vyžádání dat spotřeby elektřiny u odběrných míst 
s průběhovým měřením spotřeby elektřiny, zpracování dat Zmocnitele za účelem analýzy výdajů za 
dodávku elektřiny a zemního plynu a vyžádání všech smluvních podkladů - smluv o připojení a smluv na 
dodávku elektřiny a plynu a technických údajů k odběrným místům, 

- zajištění přístupů na data průběhového měření spotřeby elektřiny a plynu k jednotlivým odběrným 
místům, změnám a obnovením těchto přístupů,  

- aktivace přístupů a nastavení kontaktních osob v elektronických aplikacích distribučních společností 
a dodavatelů a změnám v těchto aplikacích,  

- nastavení a změnám rezervovaných kapacit elektřiny a plynu na jednotlivých odběrných místech, 
nastavení a změnám distribučních sazeb a rezervovaných příkonů na jednotlivých odběrných místech,  

- vypovězení smlouvy, uzavření nové smlouvy a změnám smlouvy o připojení k distribuční síti 
a vypovězení a uzavření nové smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu pro jednotlivá 
odběrná místa Zmocnitele a realizaci změn v těchto smlouvách, 

- komunikaci ve všech smluvních záležitostech týkajících se zejména fakturačních, technických záležitostí, 
reklamací a podobně. 

Zmocněnec je oprávněn v plném rozsahu zastupovat Zmocnitele ve všech řízeních před všemi orgány 
a institucemi a jednat s protistranami v rozsahu tohoto zmocnění.  Zmocněnec je oprávněn zmocnit další 
osobu a třetí stranu pro zastupování Zmocnitele.  

Plná moc se uděluje na dobu určitou do 15. 01. 2024 

             Výše uvedené zmocnění a plnou moc přijímám. 

V Chebu, dne ____________           V Karlových Varech, dne ____________ 

 

____________________________                        ____________________________ 
 Mgr. Antonín Jalovec, starosta                                           Ing. Jiří Jirgl, jednatel 



Příkazní smlouva na poskytování Energetických služeb městu Cheb a jím zřízeným nebo založeným právnickým osobám od 
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b) VZOR znění „Plné moci PO 1 až PO 21 pro příkazníka: 

 

PLNÁ MOC 

Název společnosti (příspěvkové organizace), IČO:______________, se sídlem 

__________________________________, jednající (jejímž jménem jedná)____________________________, 
(dále jen „Zmocnitel“) 

tímto zmocňuje 

společnost Jirgl EP s.r.o., se sídlem Kosmonautů 1060/12a, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka 
C 29310, jednající Ing. Jiřím Jirglem, jednatelem (dále jen „Zmocněnec“),  

aby za Zmocnitele jednala a zastupovala jej ve věci jednání s dodavateli a distributory energií a činila jeho 
jménem vůči nim veškerá právní jednání s tím související, zejména pořizovala kopie ze spisů, přijímala 
doručované písemnosti, podávala návrhy a žádosti, uzavírala smíry a narovnání, uznávala uplatněné 
nároky, vzdávala se nároků, podávala opravné prostředky, námitky a vzdávala se jich, vymáhala nároky, 
plnění nároků přijímala, jejich plnění potvrzovala, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů 
zapotřebí zvláštní plné moci. 

 Zmocnitel zmocňuje Zmocněnce k těmto právním jednáním: 

- vyžádání kompletních sestav všech odběrných míst Zmocnitele a všech dat k jednotlivým odběrným 
místům evidovaných u distribučních společností, vyžádání dat spotřeby elektřiny u odběrných míst 
s průběhovým měřením spotřeby elektřiny, zpracování dat Zmocnitele za účelem analýzy výdajů za 
dodávku elektřiny a zemního plynu a vyžádání všech smluvních podkladů - smluv o připojení a smluv na 
dodávku elektřiny a plynu a technických údajů k odběrným místům, 

- zajištění přístupů na data průběhového měření spotřeby elektřiny a plynu k jednotlivým odběrným 
místům, změnám a obnovením těchto přístupů,  

- aktivace přístupů a nastavení kontaktních osob v elektronických aplikacích distribučních společností 
a dodavatelů a změnám v těchto aplikacích  

- nastavení a změnám rezervovaných kapacit elektřiny a plynu na jednotlivých odběrných místech, 
nastavení a změnám distribučních sazeb a rezervovaných příkonů na jednotlivých odběrných místech,  

- vypovězení smlouvy, uzavření nové smlouvy a změnám smlouvy o připojení k distribuční síti 
a vypovězení a uzavření nové smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu pro jednotlivá 
odběrná místa Zmocnitele a realizaci změn v těchto smlouvách, 

- komunikaci ve všech smluvních záležitostech týkajících se zejména fakturačních, technických záležitostí, 
reklamací a podobně 

Zmocněnec je oprávněn v plném rozsahu zastupovat Zmocnitele ve všech řízeních před všemi orgány 
a institucemi a jednat s protistranami v rozsahu tohoto zmocnění.  Zmocněnec je oprávněn zmocnit další 
osobu a třetí stranu pro zastupování Zmocnitele.  

Plná moc se uděluje na dobu určitou do 15. 01. 2024 

             Výše uvedené zmocnění a plnou moc přijímám. 

V Chebu, dne ____________           V Karlových Varech, dne ____________ 

 

 

____________________________________          ___________________________________ 
Titul, jméno, příjmení, jednatel (ředitel/ka)             Ing. Jiří Jirgl, jednatel 


