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uzavírají odst. zákona ne ceá gmlouvur

'l. Fředľnět srttlouvy
Předmětem smlouvy je závazek dodavatele dodat odběrateli tepelnou energii do odběrného mÍsta odbératele, odběratel 86 zavezuje
odebĺrat tepelnou energll v odběfném mĺstě podle této smlouvy a uhradit dodevateli řádně a včas dohodnutou c6nu tepelné energie.

Adresa oM: 28. pluku 1499/29a' 't533/29b, 429l3'l , 429l31v, Na Mĺčankách 1497l2a, 149812'l)
Roháěovských kasáren 1 500/23

odběrné mĺsto Öíslo: 3054368

2. Podmínky dodávky tepelnrí energie
Dodávka tepelné en€role se řÍdĺ obecné závaznýml přodpisy, zejména pak żák. ě. 45812000 Sb., energetický Źákon, Ve zněnĺ pozdéjŠĺch předpisů (dále jen

''anergetický zákon"). smluvnÍ vztah mezl DodaVatělěm a odběratelem zaloŽgný na základě této 3mlouvy se řÍdĺ uEtanovonÍmł léto Sffilouvy, obchodními
podmĺńkaml dodávck topBlná rnetgl. Práżské toplárgńBké ä.r. Vr znónĺ jejlch přÍpadných změn (dál€ järl "obchodnĺ podmÍnky'' öl |oPoT)' které jsou nedÍlnou
8ouÖástĺ léto smlouvy, Jakol l obccné závaŹnýml pŕáVnĺfnl př€dplsy, zejména energetlckým zákonem a zákonem é' 89lŻo12 sb', obÖanským Żákoníkem, ve
zněnÍ pozdějších přódplgt] (dále Jeń ''oblanský zákonĺk'').

3. ĺlllĺsto předánĺ (plnění) 4. ľtlěření

Dodavatel
PraŽská teplárenská a.s

se sÍdlem: Praha 7, PartyŹánská 1/7, Pst 17000

lČ 45273600 olč cz452736oo
Zapsán v obchodnĺm íelstřĺku Vedeném Městským soudbm V Praze, oddÍl
B' , vloŽka 1509
Bankovní spoJení: 500068263/0300
(dále jen''Dodavatel")

odběřátél
teská republika - Ministerstvo správedlhostĺ , Żastoupena: lng.
Miroslav Zábranský, nárhěŚtek pľo řĺzehĺ sekce ekonomické

se sÍdlem: 'ĺ2810 Praha 2, Vyšehradská 16

lČ ooo25429 Dlč CŻooo2542g

Żapsán v registru €konomických subjekiů Veděnéň to8k rh gtatistlckým úřadém

Bähkrvní spojení: 
(dále ien''odběratel")

Dodávka tepelné enorgie Je splněna dle ěl. 3' odst. 3,1.
obchodnÍch podmĺnék v mĺstě: drátěný oddělovacÍ plot (přĺčka
předávací staniie v objektu 1499/29a

ZařÍzenÍ odběratele navazuje přĺmo na zařÍzenĺ dodavatele.

Zpúsob měřenĺ tepelné ene;gie:
Dodávka tepelné energie büde měřena měřÍcĺm zařlzenÍm na adrese:
Praha - 28. pluku 429/ 31V
MěřĺcÍ zařízenĺ: měřič tepeĺné energie
PřÍstup do měřĺcÍho mĺsta: po dohodě s odběratelem
Náhradnĺ způsob vyhodnocení dodávky tepelné energie, dojde-li k
poruŠe měřícího zaŕÍzenÍ, upravujĺ OPDT.

5. Genové a plátébni podÍnĺnky
Cena je stenovBna: Dlě p|átného c€níku dod8vate|e
v sazbě N26

Tarifnĺ pásmo:

Fakturačnĺ obdobÍ:

c

Způsob platby:

Typ zálohy:

Splatnost:

Úrok z prodlenÍ;

FlnančnÍ převod-přĺchozĺ
Měsĺčnĺ záloha - měsÍčně
fakturované
30 dnů ode dne vystavenĺ
zákonnýmésíčnĺ

6. Technlcké údaje o odběfném místě

7. Technická speclfikáoe dodávky

podlahová plocha nebyt 172 469,11 m2 započitatelná 172 469,11 m2

výkon ÚT nebyt
výkon TV nebyt
výkon technologle nebyt

vlastnĺk objektu: Öeská republika - Minlsterstvo
spravedlnosti

předpokládaný ročnĺ odběr: 
počet bvtü: 0

h dodávky Charakter: KOMBI
max. čtvrthodinový výkon 
teplota přĺvod 75,0'c
teplota zpátečka 60,0'C
tlek stätický Pmáx 0,ô00 MPa
lasovy prúběh odběÍu tepelné energle stänovÍ odběrový diagram
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8' Kontaktní adresy
Kontaktnĺ adľesy a tel. spojenĺ dodavatele:
odd' obchodnÍch kancelářÍ:
odd. inkasa a pohledávek:
Kontaktnĺ adresy a tel. spojení odběratele:
KontaktnÍ osoba
Adresa pro zasílánĺ faktury (a upomÍnky)

Daniela Kurešová
266 7 52 352, 266 7 52 393, nepřetrŽitá poruchová slużba:

tel: 266 752343
MA-M| 266 753 611

Ceská republika - Ministerstvo' spravedlnosti, odbor správy úřadu, Vyšehradská 424116, 128
00 Praha-Nové Město
Česká republika - Ministerstvo, spravedlnosti, odbor správy Úřadu, Vyšehra dská 424h6, 128
00 Praha-Nové Město

ostatnÍ koréspondence

9. Další ujednání
1. AktuálnÍ ceník Dodavatele je k dispozíci na webových stránkách Dodavatele WwW.ptas.cz a v obchodnÍch kancelářích
Dodavatele. Jeho změny se řĺdÍ obchodními podmínkami a cenovými rozhodnutĺmi Energetického regulačnĺho Úřadu (dále jen

''ERU'). odběratel podpisem této smlouvy poivrzuje, że se seznámil s aktuálnÍm cenĺkem Dodavatele, porozuměl jeho obsahu,
jakoż i zpťlsobu výpočtu výše ceny za dodávky tepelné energie, které se zavázal hradit Dodavateli dle této smlouvy.
2. odbératel se zavazuje, Že provede ve stanoveném termĺnu úhradu faktur za plněnĺ dodávek tepelné energie od data zahájenÍ
dodávky (od účinnosti této smlouvy).

3' odběratel prohlaŠuje, Že jeho odběrné tepelné zaÍĺzení je vybudováno v souladu se zadanými technĺckými parametry
dodavatele, odpovĺdá technickým a bezpeěnostnĺm předpisům a je schopné bezpečného, hospodárného, spolehlivého a trvalého
provozu.
4. odběratel pľohlaśuje, Že v obdobÍ od 1.12.2016 do účĺnnosti této smlouvy bude odebírat od Dodavate|e tepeĺnou energii a
zavazuje se veškeré do Účinnosti této smlouvy neuhrazené náklady za dodávku tepelné energie za toto obdobĺ zaplatit Dodavateli
ve fakturované výšĺ do 'l5 dnŮ od nabytí Účinnostĺ této smlouvy, přičemŽ pro tônto odběr a jeho vyúČtování platÍ obdobně podmÍnky
stanovené touto smlouvou.

5. Tato smlouva nahrazuje smlouvu 3054368,1 platnou do 30.9.2016 podepsanou 12'3.2009 prodlouŽenou dodatkem č. 4 z
26.9.2016 platným do 30.'l 'ĺ .2016.

6' Dodavatel při poskytovánĺ slużeb si je vědom povĺnností vyplývajÍcÍch mu ze zákona é' 101 /2000 Sb., o ochraně osobních Údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějšĺch předpisťl,

7 ' Zadavatel je oprávněn smlouvu pÍsemně vypovědět i bez udánĺ důvodu. Výpovědní doba činĺ 6 měsícŮ a poćĺná běżet od
prvního dne měsíce následujícÍho po doručenÍ výpovědi druhé smluvnĺ straně'

8' Zadavatel je oprávněn pĺsemně odstoupit od smlouvy v přĺpadě, kdy druhá strana poruší pods|atným způsobem či opakovaně
své povinnosti stanovené zákonem ěi smlouvou.

9. Zadavatel je oprávněn odstoupĺt od smlouvy v přÍpadě, Že Dodavatel přestane být subjektem oprávněným poskytovat sluŽby
podle smlouvy.

10. Zadavatelje oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je
potřebná k úhradě za plnění poskytované podle smlouvy v následujícím roce. Zadavatel prohlašuje, Že do 30 dnů po vyhlášení
zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznáml dodavateli, że nebyla schválená ěástka ze státního rozpoćtu
následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plněnÍ poskytované podle smlouvy v následujÍcÍm roce.
'l 1. odstoupenĺ od smlouvy ze strany zadavatele nesmí být spojeno s ulożenĺm jakékoliv sankce k tíŽi zadavatele. Smluvní strany
uvádí, Že za sankci se nepovażuje nárok dodavatele na úhradu nákladů na odpojenĺ od rozvodného tepelného zaŕízenĺ dle
ustanovení $ 77 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon.
'ĺ2. odstouponÍm od smlouvy nejso'u dotÖena práva smluvnĺch stran na úhradu smluvnĺ pokuty, náhradu škody ani práva na
úhradu Újmy vzniklé z porušenĺ smluvnÍ povinnosti.

13. Smluvnĺ strany se zavazuj|, Že při ukončení smlouvy, budou vzájemné závazky a pohledávky vypořádány pĺsemnou dohodou
smluvních stran, a to nejpozději do 30 dnĺ od ukončení smlouvy. Dodavatel bude mĺt v tomto přĺpadě nárok na odměnu pouze za
plnéní poskytnuté po dobu trvánĺ smlouvy.
'ĺ4' UkončenÍm smlouvy nejsou dotčena ustanovenĺ týkající se smluvních pokut, náhrady majetkové i nemajetkové újmy, povinnosti
mlčenlivosti a ochrany důvěrných informacÍ a ustanovenĺ týkajĺcĺ se takových práv a povinnostÍ, z jejichŹ povahy vyplývá' że mají
trvat i po skončenĺ úěinnosti smlouvy.

15. Zadavalal je oprávnén uveřejnit na svých webových stránkách a v ľegistru smluv celý text smlouvy' vše za pŕedpokladu,
nebránÍ_li uveřejnění zvláštnĺ právnĺ přodpis.

16. Dodavatel je dle zákona č,' 32012001 Sb., o Íinančnĺ kontrole ve veřejné spráVě a o změně některých zákonú (zákon o finančnÍ
kontrole), ve znění pozdějšĺch předpisů, osobou povinnou spolupúsobit při výkonu finanönĺ kontroly prováděné v souvislosti s
Úhradou zbożĺ nebo sluŽeb z veřejných výdajů'
17. Dodavatel prohlašuje' że pŕedmět plněnÍ dle smlouvy nebude zatÍżen právy třetÍch osob, ze kte{ch by pro zadavatele
vyplynuly jakékoliv dalšÍ Íinaněnĺ nebo jiné nároky ve prospěch třetĺch stran. V opačném přĺpadě Dodavatel ponese veśkeré
důsledky takováho porušenĺ práV třetĺch osob'
18. Uzavřenou smlouvu lze měnit či doplňovat pouze pÍsemnými vzestupně číslovanýmĺ dodatky podepsanými k tomu
oprávněnými zástupcĺ obou smluvnÍch stran'

19. Dodavatel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnostĺ ze smlouvy na třetÍ osoby bez předchozÍho pĺsemného
souhlasu zadavatele.
20. Smluvnĺ strany v souladu s ustanovenĺm $ 558 odst. 2 občanského zákoníku vylučují pouŽitĺ obchodních zvyklostĺ na právní
vztahy vzniklé ze smlouvy.
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ffi Pľm*skń tmpláľenski&
21. Smluvnĺ strany souhlasně prohlaśujĺ, Že smlouva nenĺ smlouvou uzavřenou adhezním způsobem Ve smyslu ustanovenÍ $ 1798

a násl. občanskéhozákonÍku.'Ústánovónĺ $ 1799 a $ 1B00 občanskéhozákoníku se nepouŽijĺ'

22. Smluvní strany prohlašujĺ, że smlouva obsahuje veškeý projev jejich shodné'vůle a mimo ni neexistují Žádná ujednánĺ v jiné

neŽ písemné formě, která oý ji doplňovala, měnila n"uo ňoĹl! ńĺt ,yrn^^při jeiĺm výkladu a Že se tedy Žádná ze smluvních stran

nespoléhá na prohlášenÍ orůńe.ńiuunĺ stiany, které nániuuój.no ve smlouvé,leiicń přĺlohách či dodatcĺch' TÍm nenĺ dotčen

vyznam komunikace stran, včetně pokynů zadavatele'

23. Stane_li se některé ustanovenĺ smlouvy neplatným, zdánlivým či neúěin-ným, nemá tato skutečnost vliv na ostatní ustanovenĺ

smlouvy, kteľá zůstávají platná a rjčinná. śmluvnĺ .ir.Äv 
'ä 

u ióńto pľípaoc ,r,."i'1ĺ pÍsemnou.dol''9do! nahradit ustanovenĺ'

které bylo shledáno néplatným, zdánlivým čiĺleúčinnýrrí n*yń u.tanouenjm, které bo obsahové stránce n'eilépe odpovídá

zamýšlenému účelu půvoon'ĺńo ustanoíenĺ. oo té doby plłítJpovídajícĺ ĺp"u" oiä"nÉláuaznýcn právnĺch předpisů České

republiky.

24. Při rozhodování případných sporů vzniklých ze závazkových vztahů zalożenýchtouto smlouvou' budou mÍstně a věcně

přĺslušné soudy teské republiky.

25' Započtenĺ proti pohledávce zadavatele je přĺpustné pouze na základě písemné dohody smluvnĺch stran'

26. Splatnost faktury (daňového dokladu) nesmÍ být kratší neŽ 30 kalendářních dnů od doručení faktury zadavateli'

27. V přĺpadě prodlení zadavatele s úhradou fakturované ceny je Dodavatel oprávněn pożadovat úrok z prodlení z neuhĺazené

dlużné částky podle konkrétnĺ faktury zakażdýa"n p.oI"ĺ í" výši stanovenb zvĺáštn'Ím právnÍm předpisem v platném zněnĺ'

kteým se stanoví výše úrokŮ z prodlení'

28. odběraiel prohlašuje, że byl v dostatečném předstihu před podpisem této smlouvy seznámen se skuteěnostmi' ieŽ předepisuie

občanský zákonÍk v ustanovenÍ s 1 81 1.

10. obchodní podmínky a způsob jejich změn

obchodní podmínky, jakoŽto nedÍlná součást této smlouvy, obsahují ustanovenĺ, která tuto smlouvu doplňují a upravují Vztah mezi odběĺatelem a

Dodavatelem. obsahem .iodnotlivých ustanovenĺ oPDT jsou ńř;;;ä ;;;;;";ti ôootrat"le, jarol ipiáuu 
"'pouinností 

Dodavatele vzniklé z této smlouvy'

obchodnĺ podmÍnky upravujĺ způsob změny a zrušenĺ.této .'äJy:;;;ń"1iuiednánĺo ..íuuňipJrute, uJáonánĺ upravuiÍcĺ stanov.nĺ ceny za dodáVky

tepelnó energie a úpravy te.nt;""n. o"isŕujednánĺ vł.iĺcĺ.e láää".Ĺrup'"ln'e.n",gi"ue.inj.'p-ů.ořuŕii.ń.eľ'inĺ a ŕakturace' odběratel bere na vědomí'

Že shora uvedený výčet ustanovenĺ obchodních poamĺner ie řy-eiJň'j"ń,i*tr"tiunĺni 
" 

i" po"in.l.iĺ óJńo..t"l. se seznámit sa všemi ustanovenĺmi

obchodnĺch podmĺnek, které mu byly poskytnuty oooavatelem]óilJráiel poapisem tét ;*ň'y'ńi;ř'p' Já-:'-Ľ'rámil s jednotliVýml ustanovenĺmi oPDT'

které jsou nedÍlnou součástÍ této s.ĺoüuv, porozuměljejich "ý''-ň; 
;;;["d i',',u w_'n.'_neĹi"ŕe[á u.t"'nou"nĺ oPDT nebyl sfozumitelný' byl mu tento

Dodavatelem Vysvětlen před podpisem této smlouvy.smluunĺ .i 
"nv 

ń.ńyslu ust.'$ ĺzsz oj.t i ooeánixeno zaronĺxu sjednávajĺ oprávnění DodavatBle ke

změně oPDT v přiměřeném rozsahu' způsob, jakým ouoe ,.!nä ópói oänerateliäzna'"n., 'oňóit 
odběratele změnü opDT odmĺtnout a tuto smlouvu z

lu.Juneho ĺi,uóĺu vypovědět ve rnýpovědní době je upraveno V čl' 1 6 OPDT'

1'l' Záv érečná uiednánĺ

Tato smlouva se stáVá platnou dnem jejĺho podpisu oběma smluvnÍmi stranami a účinnosti nabýVá 'ĺ ' kalendářnĺm dnem měsíce následujĺcĺho po měsíci' v

němŽ byla tato smlouva smluvními stŕańami podepsána.. s'louu..ä uáírá na dobu n"ureiiäĹ'.!'ńuu" ńĺz" být ukonöena podle pÍavidel uvsdených V

.PDT. Tato smlouva můŽe být měněna pouze Íormou pĺ."',iv.'n ooi"*ĺ vyhotovených 
" 
li'iiň.ň"o-JJa podeplanýcn oběma smluvnÍmi stranami; ste1ná

forma se sjednává pro jakoukoliv změnu této smlouvy ti p. ŕíí;äř,. Ü ä'ň . ;;í ś izłô "jłi 
i_"u*nsreno zátónĺt<u dodavate| tĺmto Vyluluje přijetĺ

nabídky s dodatkom nebo jeho odchylkou od znění teto smtouvylimiil.;;i ;;y s1eonavajĺ, Že na piau' ipóuinno.ti Vzniklé odběrateli a Dodavateli ztéto

smlouvy se pouŽijĺ vŽdy opoĺ óoI.'"äřJ"'bńclloońĺ poo'ĺńxi öoűjäi"ü ."'pń tvto ĺe'.rv 
"viuďuli 

ooijełi ze s1ĺany,odběratete k porušenĺ povinnostĺ

VyplýVajícĺch z této smlouvy nebo oPDT vyuŽije Dodavatel právnĺ ochranu poslrytnutou .u *tán*áńĺ.i občanského źátĺonĺru' lakoŽ i ustanov'nĺ oPDT

upravujĺcĺ povinnost k Úhradě sjednané smluvnĺ pďutY pĺĺ por*"nl ńouinnósti ódoěratelem- Éodpisem této smlouvy odběratel prohlašuje' že se s

ustanovenĺmi o smluVní pokutě sjednaných v oPDT."rna'ii.V"piiJ.al, iá joio" ke změně pá'Iniúb'.uv ĺ."iménä.energetického zákona) nebo změně

relevantních cenových rozhodnuií a taková změna si uvzaaa imďnu"teto .ňlouúv, smluvní sträny se iäu.źujĺ túto smlouvu k VÝzVě dodavatele uvést do souladu

se zméněnými pÍáVnímł předpisy či cenovými rozhodnutími, ;i;öň;ěji d" šá-qti'ĺ9"9 oa n"ĹviiĺJinnosii takové změny. ťÍm nenĺ vyloučeno provedení

změny pÍostřednictvĺm změny oPDT či jiným způsobem 'pr"*.í."řôńiv Jrip.áe,.z. o"iJä'r 
'aniŕ'-o"irody 

o způsobu rozdělenĺ nákladťl podle s 76 odst'

3 pĺsm. e) nebo 0, postupuj" ,u oł ońräJĹ ńá jejĺ zánit pöar"iáiä oonóoý aŽ oä dramŽiru, riv o'o" uzavřena obnoda Jiná, ledaŽe způsob rozdělenĺ nákladů

stanoví protentopřípadprávnĺpředpisnebooPDT Smlouvaseryńotovűieve_2..vyhotoveníJń,;;;hŽń 1obdlżÍkażdázesmluvnĺchstran'Fyzickéosoby'

které tuto smlouvu uzavÍÍajĺjménem jednotlivých smluvnĺch #;, ii;ň phiÁűjĺ, i" jsou plně opráVněny k platnému uzavření této smlouvy'
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\Příloha č. ĺ: obchodnĺ podmÍnky dodávek tepelné energie - oPDT účinné od 1.E.2o16
Příloha č. 2: odběrový diagram na dodávku tepelné energie
PřÍloha č. 3: oznámení výše záloh za dodávku tepeĺné energie
Příloha ć. 4: Cenová pravidla pľo tepelnou energii a nosná média
Přĺlreha ě-í äPcľ Ieký+ortál_ š bt ^.ł.,, LC, rl4 I.o,ĺ (,
Tyto přÍlohy tvořÍ nedÍlnou součást smlouvy.

Za dodavatele: PraŽská teplárenská a.s.
Partyzánská 1ĺ7,170 00 Praha

dne

Z ?.łą, 2oĺę

rodej teplal

lng. Denisa Slamiaková
Vedoucí odd. obchodní kancelá

lng. Pavel Mad'ar
vedoucí odboru p

3 0 -11- 2016
dne

omicképr0
Za odběľatele: lng. Miroslav Zá nský

í sekce

ĺ;-' ĺz: , h, 4/ l, /1 '4^.ť




