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S M L O U V A   O   D Í L O 

 

uzavřená dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi smluvními stranami: 

 

 SMLUVNÍ STRANY: 
 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 
se sídlem: Revoluční 26, 400 11 Ústí nad Labem 
IČ:     25013891 
DIČ:  CZ25013891 
zastoupen: Ing. Milan Šlejtr 
 
Registrace:  
obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v ústí nad Labem, oddíl B, vložka 945  
 
na straně jedné 
 
a 
 
Ing. Bc. Stanislav Šůna 
místem podnikání: Klíšská 723/72, 400 01 Ústí nad Labem - Klíše 
IČ:     88590046 
DIČ:  CZ6505312044 
 
Bankovní spojení: číslo účtu u  
 
Oprávnění k podnikání: Živnostenský list vydaný živnostenským odborem Magistrátu města Ústí nad La-
bem dne 22.02.2012 pod č.j. ŽO/1735/2012/Mi/3 
 
na straně druhé 
 
 

1.0 Předmět díla 
 

Zhotovitel se v této smlouvě zavazuje dodat a objednatel se zavazuje odebrat a zaplatit předmět 
plnění, vymezený takto: 
 

 

1.1 Výkon funkce energetika Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.  
 
Veškeré činnosti související s výkonem funkce energetika Dopravního podniku města Ústí nad La-
bem a.s. (dále jen DPMÚ) a kompletní převzetí odpovědnosti za hospodaření s energií i provoz 
energetických zdrojů a zařízení. 
 

1.1.1 Zácvik a převzetí plného rozsahu výkonu funkce energetika 
 

1.1.1.1 V období od 01. 04. 2013 do 31. 05. 2013 bude ve spolupráci se současným 
energetikem, který tuto funkci vykonává, zajišťována činnost dle bodu 1.1.1.  

 
1.1.1.2 Samostatný výkon funkce energetika DPMÚ, který spočívá ve: 
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- sledování a zajišťování závazků vyplývajících ze smluv DPMÚ s dodavateli 
energie, 

- sledování a zajišťování závazků vyplývajících ze smluv DPMÚ se subjekty 
zabezpečujícími doprovodné servisní služby,  

- rozborové činnosti a analýza dat údajů z měření odebírané a vyráběné 
energie a plateb za energii, 

- tvorbě kvalifikovaných plánovacích podkladů o budoucí spotřebě energie 
včetně finančního vyjádření, především jako podkladu pro uzavírání smluv 
DPMÚ s městem Ústí nad Labem o závazku veřejné služby k zajištění do-
pravní obslužnosti zájmové oblasti a pro tvorbu finančních plánů hospoda-
ření společnosti. 

- návrhy organizačních, technických i investičních opatření směřujících 
k úsporám médií 

 
1.1.1.3 Samostatný výkon funkce energetika DPMÚ bude prováděn od 01. 06. 2013. 

 
1.1.1.4 Pracovní náplň výkonu funkce energetika DPMÚ je uvedena v příloze č. 1 této 

smlouvy. 
 

 

1.2 Ostatní činnosti 
 
1.2.1 Odborné a legislativní poradenství a asistenci při kontrolách státních orgánů. 
 
1.2.2 K plnění bodu 1.1.1 se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli své Know How 

stávajícího způsobu výkonu funkce energetika. 
 

 

2.0 Doba zhotovení díla 

 

2.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která začíná od prvého 
dne následujícího měsíce od písemného doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

 
 

3.0 Místo plnění 
 

Místem plnění jsou: 

3.1 Všechny technické a technologické prostory objednatele související s výkonem funkce energetika. 

 

4.0 Cena plnění 
 

4.1 Cena za předmět díla dle článku 1.0 této smlouvy se sjednává dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb. 
o cenách v platném znění, takto: 

4.1.1 Za období od 01. dubna 2013 do 31. května. 2013 ve výši 5 000,- Kč včetně daně 
z přidané hodnoty měsíčně, která bude účtována dle předpisů platných v době vy-
stavení daňového dokladu.  

4.1.2 Za období od 01. června 2013 ve výši 12 000,- Kč včetně daně z přidané hodnoty 
měsíčně, která bude účtována dle předpisů platných v době vystavení daňového 
dokladu.  
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4.2 Daňové doklady za výkony dle této smlouvy budou objednatelem hrazeny do 10 dnů ode dne jejich 
doručení na adresu sídla objednatele. 

4.3 Platby budou prováděny bezhotovostním stykem ve prospěch účtu zhotovitele. 

4.4 Platební doklady budou mít náležitosti podle příslušných předpisů a zákona o dani z příjmů, zákona 
o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. 

4.5 Cena plnění dle článku 4.1 této smlouvy bude účtována jednou měsíčně k poslednímu dni daného 
kalendářního měsíce. 

 

5.0 Další ujednání 
 

5.1 Objednatel vydá do 31. května 2013 zhotoviteli plnou moc pro jednání jménem objednatele při vý-
konu funkce energetika objednatele a přijme organizační opatření, která umožní zhotoviteli bez-
chybný výkon prací na díle dle této smlouvy, zejména součinností pracovníků objednatele se zhoto-
vitelem. 

5.2 Objednatel seznámí bezúplatně určené pracovníky zhotovitele se zvláštními bezpečnostními a 
požárními předpisy platnými pro objekty objednatele, do nichž budou vstupovat pracovníci zhotovi-
tele při zajišťování plnění předmětu díla dle této smlouvy. 

5.3 Objednatel stanovuje pro kontakt se zhotovitelem odpovědnou osobu p. Milan Danda 

5.4 Další vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního a 
Občanského zákoníku v platném znění. 

5.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a k jejím změnám a dodatkům jsou 
zmocněni statutární zástupci a zmocněnci pro smluvní jednání obou smluvních stran. 

5.6 Tato smlouva byla vypracována ve čtyřech vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po dvou 
z nich. 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 18. března 2013    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ……………………………………………                      …………………………………………. 
                  Ing. Milan Šlejtr     Ing. Bc. Stanislav Šůna 
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Příloha č. 1 

 
P R A C O V N Í     N Á P L Ň 

 
 
F U N K C E :   energetik   
 
 
1. Zajišťuje dodávky všech druhů energie nutných pro provoz podniku. 
2. Zajišťuje jednání s potencionálními dodavateli energie, připravuje podklady pro výběrová řízení na do-

davatele a pro jednání s dodavateli o jednotlivých ustanoveních smluv na dodávky energie. 
3. Zodpovídá za odběry všech druhů energie a dodržování ostatních podmínek vyplývajících ze smluv 

s dodavateli energie. 
4. Vypracovává odběrové diagramy energie, průběžně sleduje a vyhodnocuje její spotřebu, případně 

upravuje dle potřeby odběrové diagramy. 
5. Odsouhlasuje došlé daňové doklady za energii z hlediska správnosti údajů o dodaném množství a 

kvalitě energie a vyúčtované finanční částce dle uzavřených smluv. Zajišťuje podklady pro rozúčtování 
nákladů ne energii na jednotlivá střediska v souladu s dohodnutými pravidly. 

6. Provádí rozborovou činnost z údajů daňových dokladů za energii a údajů z měření odebírané energie 
a z měření na zdrojích energie. Vyhodnocuje spotřebu energie a navrhuje případná úsporná opatření. 

7. Měsíční údaje o spotřebách energií uvede na sdíleném serveru nejpozději do 20. následujícího měsí-
ce.  

8. Zpracovává kvalifikované podklady o budoucí spotřebě energie včetně finančního vyjádření pro potře-
by finančního plánování společnosti, pro uzavírání smluv společnosti se subjekty poskytujícími dotace 
na dopravu a pro aktualizaci a uzavírání nových smluv s dodavateli energie. 

 
Pro výkon pracovní náplně funkce energetika se dále sjednává: 
 
1) Pravidelná přítomnost energetika na pracovištích Dopravního podniku v Ústí nad Labem, týdně 6 ho-

din ve dny předem nahlášené kontaktní osobě a nebo vždy po dohodě podle potřeby smluvních stran 
2) Mimo tuto dobu bude přítomnost dle potřeb DPMÚ dohodnuta individuelně. 
3) Pracoviště energetika kancelář ve vozovně Všebořice a je pro výkon funkce vybavena příslušnou kan-

celářskou a výpočetní technikou včetně SW vybavení. 
4) Energetikovi jsou poskytovány informace pro výkon funkce z informačního systému DPMÚ a 

z jednotlivých útvarů a středisek. 
5) DPMÚ bude projednávat s energetikem veškeré budoucí záměry a akce mající vliv na sestavování 

předpokládaných energetických bilancí ve všech stádiích příprav. 
 
 

V Ústí nad Labem dne 18. března 2013    

 
 
 
 
 
 
 
 
                   ……………………………………………                      …………………………………………. 
                  Ing. Milan Šlejtr     Ing. Bc. Stanislav Šůna 


