SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ZEMNÍHO PLYNU č. BSA50233661
(dále jen „Smlouva" nebo „tato Smlouva")

BOHEMIA
ENERGY
Zákazník
Jméno/Obchodní firma: Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Sídlo: Aksamitová 557/8, 772 00 Olomouc
IČ: 00849103
DIČ: CZ00849103
Zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 946
Zastoupení: MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M.
Číslo účtu, bankovní spojení: 48335-811/0100
Doručovací adresa: Shodná se sídlem Zákazníka
(dále jen jako „Zákazník")
a
Dodavatel
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
Na Poříčí 1046,1047/24-26,110 00 Praha 1
IČ: 273 86 732
DIČ: CZ27386732
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115621
Číslo účtu: 2058888806/2600 Citibank Europe plc Praha 5
Číslo licence 240705565, skupina obchod s plynem
(dále jen jako „Dodavatel")

Článek I.
Předmět Smlouvy
1.

2.
3.

4.

Předmětem této Smlouvy je závazek Dodavatele dodávat zemní plyn Zákazníkovi ve sjednaném rozsahu a v souladu s
ustanoveními § 50 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o
změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „energetický zákon" nebo „EZ") a ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Dodavatel se zavazuje dodávat Zákazníkovi zemní plyn vymezený množstvím a
časovým průběhem a v kvalitě odpovídající předpisům Energetického zákona (dále jen „ER"), zajistit na vlastní jméno a na vlastní
účet dopravu zemního plynu a související služby, a to prostřednictvím distribuční soustavy provozovatele distribuční soustavy
(dále jen „PDS") v souladu s platným Řádem PDS.
Předmětem plnění této Smlouvy je dále přenesení odpovědnosti za odchylku na Dodavatele.
Předmětem plnění Smlouvy ze strany Zákazníka je odebrat sjednané množství zemního plynu v odběrném místě (dále jen
„OM"), a to podle podmínek této Smlouvy a zaplatit řádně a včas cenu za dodávku zemního plynu a za dopravu zemního plynu a
související služby cenu regulovanou. Zákazník je povinen počínat si tak, aby neznemožňoval, nebo neztěžoval Dodavateli
dodávat Smlouvou sjednané množství zemního plynu do OM ve smlouvě uvedených.
Předmětem této Smlouvy je i závazek Zákazníka nesjednávat dodávku zemního plynu do uvedeného odběrného místa od více
dodavatelů ve smyslu vyhlášky č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 436/2012 Sb., v platném znění z
důvodu převzetí odpovědnosti Dodavatele za odchylku Zákazníka. Porušení této povinnosti bude považováno smluvními
stranami za hrubé porušení této Smlouvy ze strany Zákazníka.

ČLÁNEK II.
Dodávka zemního plynu, plánování a vyhodnocování dodávek zemního plynu
1.

2.

Dodávku zemního plynu plní Dodavatel jejím předáním do odběrných míst Zákazníka specifikovaných v Příloze č. 1, která je
nedílnou součástí této Smlouvy, z distribuční sítě příslušného PDS v souladu se Smlouvou o připojení, kterou Dodavatel uzavřel
dle čl. I této Smlouvy a v souladu s pravidly PDS a podmínkami distribuce zemního plynu, vydanými příslušnými PDS.
Dodávka zemního plynu do odběrných míst Zákazníka je sjednána pro období od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016.
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3.

V případě změn či požadavků na změnu technických parametrů odběru je Zákazník povinen oznámit tuto skutečnost nejméně 10
pracovních dní před termínem stanoveným pro takovou změnu příslušným PDS či v jiném, pro tuto změnu aplikovatelném,
právním či provozním předpisu. V případě nesplnění této povinnosti Zákazníkem, nenese Dodavatel odpovědnost za případnou
škodu, která neprovedením takové změny Zákazníkovi vznikne.

ČLÁNEK III.
Cena plnění
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Smluvní strany si dohodly cenu za dodávku zemního plynu za 1 MWh v kalendářním roce 2016 následovně:
jednosložková cena za odebraný zemní plyn: 638 Kč/MWh bez DPH.
Cenou zemního plynu se rozumí cena komodity bez ceny za dopravu a za další regulované služby spojené s dodávkou zemního
plynu.
Cena za službu dopravy je stanovena příslušným Cenovým rozhodnutím ERÚ. Tyto ceny nelze smluvně měnit V případě
překročení nebo nedočerpání smluveného množství zemního plynu za stanovené období nebude Dodavatel účtovat Zákazníkovi
žádné pokuty či sankce s výjimkou případů předčasného ukončení Smlouvy, které je upraveno níže.
Pokud se v době platnosti této Smlouvy změní cenová rozhodnutí ERÚ, z nichž vychází ujednání této Smlouvy o ceně plnění, pak
je Dodavatel povinen v těchto cenách i účtovat. S tímto případným postupem je Zákazník srozuměn, nemá proti němu námitek a
zavazuje se hradit Dodavateli aktuální cenu plnění plně v souladu s příslušnými právními předpisy.
K cenám uvedeným v předchozích odstavcích tohoto článku se připočítává daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kterou Dodavatel vyúčtuje a Zákazník zaplatí ve výši určené obecně závazným
právním předpisem ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Dodavatel bude Zákazníkovi dále účtovat daň ze zemního plynu, případně další daň, jejíž platbu vyžadují platné právní předpisy.

ČLÁNEK IV.
Účtování a placení
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Dodavatel provádí vyúčtování sjednané dodávky zemního plynu a sjednaných dopravních služeb, které jsou předmětem této
Smlouvy, v cenách platných v době dodávky zemního plynu, a to daňovým dokladem (dále jen „fakturou"), která bude splňovat
náležitosti daňového dokladu v periodicitě jednoho měsíce pro OM s měřením typu A, B, CM nebo dle periodického odečtu
provozovatele distribuční soustavy v případě měření typu C, a to na základě výsledků měření skutečně dodaného objemu
zemního plynu. Faktura, bude vystavena vždy nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém
uplyne fakturační období.
Faktury Dodavatele jsou splatné ve lhůtě 25 dnů od data vystavení faktur Dodavatelem. Faktura je Dodavatelem Zákazníkovi
odeslána prostřednictvím licencovaného poskytovatele poštovních služeb v listinné podobě a to obyčejně, případně elektronicky
(emailem) na emailovou adresu Zákazníka, kterou Zákazník Dodavateli sdělí za tímto účelem a předem v písemné podobě.
Připadne-li den splatnosti na den pracovního volna, den pracovního klidu, či státní svátek, je dnem splatnosti nejbližší následující
pracovní den. Zákazník je povinen provést platbu na účet Dodavatele, který Dodavatel uvede za tímto účelem ve Smlouvě a
příslušnou platbu poukázat na toto číslo účtu pod správným variabilním symbolem, který je Dodavatelem stanoven ve vystavené
faktuře. Částka, kterou je Zákazník povinen uhradit Dodavateli za služby podle této Smlouvy a která je ve faktuře uvedená, se
považuje za uhrazenou dnem připsání platby Zákazníka na účet Dodavatele. Náklady spojené s úhradou závazků podle této
Smlouvy nese každý z účastníků smluvního vztahu na své straně sám.
Zákazník se zavazuje k úhradě odebíraného, ale dosud nevyfakturovaného zemního plynu a sjednaných distribučních služeb, ve
prospěch Dodavatele, a to formou pravidelných záloh.
Výše zálohy je sjednána následovně:
a) výše měsíční zálohy se splatností k 15. dni v příslušném kalendářním měsíci je uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy - Technická
specifikace odběrných míst.
V případě prodlení s úhradou kterékoliv splatné pohledávky podle této Smlouvy je Dodavatel oprávněn účtovat Zákazníkovi
smluvní úrok z prodlení ve výši dle platných právních předpisů z dlužné částky denně, a to až do zaplacení dlužné částky.
Daňové doklady o vyúčtování (faktury, zálohy a ostatní platby dle této Smlouvy) vystavené způsobem hromadného zpracování
dat nemusí obsahovat razítko ani podpis účastníků této Smlouvy.
Veškeré platby dle této Smlouvy se Zákazník zavazuje uhradit formou bankovního převodu na číslo účtu Dodavatele, uvedené na
faktuře za použití variabilního symbolu rovněž uvedeného na přední straně faktury.
Adresa pro zasílání faktur a veškeré korespondence: shodná se sídlem Zákazníka.
V případě, že bude Zákazník nárokovat osvobození od daně ze zemního plynu a je držitelem oprávnění k nabytí zemního plynu
osvobozeného od daně ve smyslu zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, v platném znění, na základě povolení
příslušného Celního úřadu, je povinen tuto skutečnost Dodavateli prokázat odpovídajícím a věrohodným způsobem při uzavření
smlouvy. Nabude-li Zákazník toto povolení až po uzavření Smlouvy s Dodavatelem, je oprávněn jej Dodavateli předložit a pro
tento případ je Zákazník srozuměn s tím, že toto oprávnění bude možné uplatnit až v nejbližším následujícím zdanitelném
období. V případě, že Zákazník pozbude povolení nabývat zemní plyn osvobozený od daně ze zemního plynu, případně dojde
kjeho změně, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného prodlení oznámit Dodavateli. Zákazník odpovídá Dodavateli za
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porušení této povinnosti a zavazuje se Dodavateli uhradit veškerou škodu, která Dodavateli vznikne v souvislosti s porušením
právních předpisů, upravujících daňové povinnosti, pokud neoznámí Dodavateli skutečnost, že takové povolení Zákazník pozbyl.
10. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude obsahovat sjednané
náležitosti, je Zákazník oprávněn vrátit ji Dodavateli k opravě nebo doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury Zákazníkovi.

ČLÁNEK V.
Omezení a přerušení dodávky zemního plynu, odstoupení od Smlouvy
1.

2.

3.

4.

5.

V případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany Zákazníka je Dodavatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Za
podstatné porušení povinností ze strany Zákazníka se podle této Smlouvy považuje:
a)
Prodlení s úhradou závazků Zákazníka vůči Dodavateli a opakované nedodržování smluveného způsobu úhrady závazků
Zákazníka vůči Dodavateli a to zejména úhrada faktury, vyúčtovaných úroků z prodlení, smluvních pokut, nákladů
spojených s případným upomínáním a jiné oprávněně vyúčtované náklady Dodavatele;
b) Zahájení insolvenčního řízení proti Zákazníkovi;
c)
Podstatné porušení Smlouvy, které jako podstatné definují příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění, popř. jiný právní předpis.
Dodavatel může přerušit dodávku nebo omezit dodávku zemního plynu do odběrných míst Zákazníka z důvodu opakovaného
porušování závazků, vyplývajících z této Smlouvy, které nejsou splněny ani po uplynutí dodatečné lhůty, která bude stanovena
v písemném upozornění Dodavatele Zákazníkovi a která činí nejméně 14 dní ode dne odeslání tohoto písemného upozornění
Zákazníkovi. Náklady spojené s přerušením a obnovením dodávky hradí Zákazník dle platného ceníku poplatků.
Oprávnění Dodavatele přerušit, nebo omezit dodávku zemního plynu trvá do doby, kdy ze strany Zákazníka dojde ke splnění
všech závazků, se kterými je Zákazník v prodlení (i včetně případných úroků z prodlení, smluvních pokut a jiných oprávněných
nákladů Dodavatele). Po obnovení dodávek zemního plynu nebude Dodavatel povinen dodatečně dodat zemní plyn, sjednaný na
základě příslušného odběrového diagramu platného pro dané období, ve kterém došlo k oprávněnému přerušení, či omezení
dodávky zemního plynu.
Zákazníkovi v souvislosti s přerušením, či omezením dodávky zemního plynu dle čl. V. odst. 2. a 3. této Smlouvy či ukončením
dodávky zemního plynu dle čl. V. odst. 1. a odst. 5 této Smlouvy nevzniká nárok na náhradu škody, či úhradu ušlého zisku vůči
Dodavateli.
V případě podstatného porušení smluvních povinností Dodavatelem, je Zákazník oprávněn odstoupit od Smlouvy. Za podstatné
porušení povinností ze strany Dodavatele se podle této Smlouvy považuje nedodání zemního plynu dodavatelem do odběrných
míst Zákazníka, do kterých Dodavatel zajišťuje dodávku zemního plynu na základě této Smlouvy, a za podmínek dohodnutých
v této Smlouvě, a to výhradně z důvodů spočívajících na straně Dodavatele. Podstatné porušení této Smlouvy, je rovněž takové
jednání, které jako podstatné porušení Smlouvy definují příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákoně
č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění, popř. jiný právní předpis.

6.

Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení účastníka Smlouvy o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně nebo
pozdějším dnem uvedeným v odstoupení.

7.

Dodavatel je povinen zaplatit Zákazníkovi v případě, že z důvodů výhradně na straně Dodavatele včas nezahájí dodávku
zemního plynu do OM Zákazníka a/nebo pokud za trvání Smlouvy dojde k přerušení dodávky zemního v rozporu se zákonem
a/nebo touto Smlouvou, či provozním řádem provozovatele distribuční soustavy smluvní pokutu ve výši:
a)
50 000,- Kč za každé odběrné místo střední odběr nebo velkoodběr, do kterého dodávka zemního nebyla za výše
uvedených podmínek zahájena nebo byla bez předchozího upozornění přerušena a
b)
20 000,- Kč za každé odběrné místo v kategorii maloodběr, do kterého dodávka zemního plynu nebyla za výše uvedených
podmínek zahájena nebo byla bez předchozího upozornění přerušena.
8.
Zákazník je povinen zaplatit Dodavateli smluvní pokutu a to v případě, že i přes předchozí výzvu Dodavatele, neumožní
dodávku zemního plynu do některého z odběrných míst uvedených v Příloze této Smlouvy a to ve výši:
a)
50 000,- Kč za každé odběrné místo v kategorii střední odběr nebo velkoodběr, do které dodávka zemního plynu nebyla
umožněna a
b)
20 000,- Kč za každé odběrné místo v kategorii maloodběr, do kterého dodávka zemního plynu nebyla umožněna.
9.
Právo Zákazníka na náhradu škody v plné výši není ujednáními o smluvní pokutě dotčeno, vyjma ustanovení čl. V odst. 4
Smlouvy
10. Dodávka zemního plynu může být příslušným PDS, v nezbytném rozsahu, přerušena, či omezena a to pro případy stavu nouze a
předcházení stavu nouze. Stav nouze je definován příslušnými ustanoveními Energetického zákona. V případech stavu nouze a
při činnostech bezprostředně zamezujících jeho vzniku je Zákazník povinen řídit se pokyny příslušného PDS k regulaci odběru
zemního plynu a strpět jejich oprávnění k provedení omezení nebo přerušení dodávky zemního plynu. Vyhlášení stavu nouze a
oznámení předcházení stavu nouze je závazné pro všechny účastníky trhu se zemním plynem. Při stavu nouze a předcházení
stavu nouze je právo na náhradu škody a ušlého zisku vyloučeno. Bude-li to vyžadovat příslušný právní předpis, bude Zákazník
povinen sjednat s Dodavatelem pro účely stavu nouze pro své Odběrné místo/Odběrná místa regulační stupně.
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ČLÁNEK VI.
Komunikace
Kontaktní osoby:
Za Dodavatele:

za Zákazníka:

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
jméno: Ing Libor Holub
e-mail:
telefon:
fax:
jméno:
MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M
e-mail:
info@zzsol.cz
telefon: 585 223 693
fax:

Osoby pověřené pro operativní a technická jednání:
jméno: Josef Veleba
e-mail: jveleba@bohemiaenergy.cz
telefon: 733 61 21 46
fax:
jméno: Vladimír Gottfried
e-mail: vladimir.gottfried@zzsol.cz
telefon: 725 937 518
fax:
585 223 693

Veškeré úkony činěné podle Smlouvy musí mít písemnou podobu (tzv. písemnost), není-li v konkrétním případě stanoveno ve
Smlouvě jinak. Pro písemný styk lze použít některý z níže uvedených způsobů:
a) osobní doručení, přičemž doručeni písemnosti smluvní straně se potvrdí písemným potvrzením o převzetí;
b) zaslání písemnosti na zasílací adresu dle Smlouvy, zpravidla sídla příslušné smluvní straně, pokud nebyla
dohodnuta jiná zasílací adresa, a to dopisem, případně doporučeným dopisem, prostřednictvím licencovaného
poskytovatele poštovních služeb. Písemnost se pak považuje za doručenou okamžikem doručení, resp.
okamžikem, kdy se písemnost dostane do dispoziční sféry adresáta. Písemnost se považuje za doručenou i
v případě, že bude adresátem odmítnuta. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že si adresát
písemnost nepřevezme a od odeslání dopisu uplynulo více než 5 dnů a též v případě, že se zásilka vrátí jako
nedoručitelná, ač byla zaslána za podmínek stanovených touto Smlouvou;
c)
faxovým přenosem na kontaktní údaj, uvedený adresátem k tomuto účelu ve Smlouvě, přičemž písemnost se
považuje za doručenou zpětným potvrzením o přijetí písemnosti;
d) elektronicky (e-mailem) na e- mailovou adresu adresáta, kterou za tímto účelem uveden ve Smlouvě, přičemž
písemnost se považuje za doručenou zpětným potvrzením o doručení;
e)
prostřednictvím datové schránky.

ČLÁNEK VII.
Vyšší moc
Nastane-li u kterékoliv smluvní strany okolnost vylučující odpovědnost dle ust. § 2913 odst.2 zákona č. 89/2012 Sb„ občanského
zákoníku, v platném znění je tato strana povinna o tomto stavu bez prodlení informovat druhou smluvní stranu. Porušením této
povinnosti se předmětná strana Smlouvy stává odpovědná za škodu, kterou tímto způsobila.
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ČLÁNEK Vlil.
Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Právem rozhodným pro tuto Smlouvu, vztahy z nl vyplývající či s ní jakkoliv související je právní řád České republiky.
Smluvní strany se dohodly, že v případě řešení sporů vyplývajících z porušení této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou
bude příslušný místně a věcně příslušný obecný soud.
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Účinnost této Smlouvy nastává dne 1. 7. 2016. Ustanovení smlouvy, v nichž se předpokládá provedení stanovených činností před
výše uvedeným termínem účinnosti jsou účinná dnem oboustranného podpisu této Smlouvy.
Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2016.
Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými k tomu
oprávněnými zástupci smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že jim je obsah Smlouvy znám, že Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle,
nikoli za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.
Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platnosti originálu každého z nich, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom vyhotovení.
Zákazník se zavazuje sledovat veřejně dostupné informace o vyhlášení omezujících regulačních opatřeních podle platných
právních předpisů a v případě jejich vyhlášení se jimi řídit.
Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním obsahu této Smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:

...........

........................................

za Dodavatele
Ing. Libor Holub
Obchodní ředitel

za Zákazníka

ře / r-
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Příloha č, 1 - Technická specifikace odběrných míst
1.

Odběrná místa kategorie maloodběr
EIC:27ZG700Z06334787
Adresa odběrného místa: Jivavská 1651/18, 785 01 Šternberk
Výše roční spotřeby v MWh: 191 MWh
Výše měsíční zálohy: 48000,-Kč

. . . . . . . . . . . . . .
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