
Dodatek ě.9

ke smlouvě o dodávce tepelné energie uzavřené dne 30. 12. 2009 
číslo smlouvy T-471-00/09

Cenové ujednání pro rok 2018

Dodavatel
Armádní Servisní, příspěvková organizace
se sídlem: Podbabská 1589/1, 16000 Praha 6
zapsaná v OR vedené Městským soudem v Praze, vložka Pr, oddíl 1342
jejímž jménem jedná:
ve věcech provozních:
IČ: 60460580
DIČ: CZ 60460580
bankovní spojení:  č. účtu:
držitel licence k podnikání, ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, skupiny: 31 a 
32
telefonní spojení:
E-mail:

(dále jen „dodavatel“)

Odběratel
Vojenský technický ústav, s. p.
se sídlem: Mladoboleslavská 944 - letiště Kbely, 19706 Praha 9 
IČ: 24272523
DIČ: CZ24272523
zastoupená:
bankovní spojení:  č. účtu: 
telefonní spojení:

(dále jen „odběratel“)

I.
Cena tepelné energie

1.1. Cena tepelné energie je tvořena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, s prováděcí vyhláškou č. 580/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v 
souladu s platnými cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu.

1.2. Cena studené vody pro ohřev TUV bude účtovaná ve výši fakturované ceny dodavatelem 
studené vody v místě a čase plnění.

1.3. Cena za tepelnou energii se účtuje formou jednosložkové ceny ve výši  Kě (včetně 
DPH).

Cena za tepelnou energii, dodávanou v TUV (včetně DPH) činí:  Kě/GJ

Cena tepelné energie je Kč/GJ (včetně DPH), jedná se o cenu předběžnou. V předběžné 
ceně jsou zahrnuty proměnné náklady, tj. palivo zemní plyn, el. energie, technologická voda od 
dodavatelů, v jejich cenách platných od 1. 1. 2018. V případě změny těchto cen v průběhu roku 
bude předběžná cena úměrně tomu změněna v souladu s cenovými předpisy a promítnuta do



platby dodávky tepla za príslušný měsíc a měsíce další. Předběžná cena je stanovena za 
předpokladu celkové dodávky tepelné energie  GJ za rok 2018. V případě, že po 
skončení roku 2018 bude skutečné množství dodávek tepla odlišné, bude cena tepla úměrně tomu 
změněna. Vyrovnání předběžné ceny na cenu výslednou, vypočtenou podle výše uvedených 
zásad, bude provedeno do 28. 2. 2019.

Celkem rok 2018 1 575 713,29 Kč

Způsob platby: měsíční zálohy a roční vyúčtování 

Splatnost: 21 dní ode dne doručení

Adresa pro zasílání faktur:
Vojenský technický ústav, s. p.
Mladoboleslavská 944 - letiště Kbely, 19706 Praha 9

1.4. Případnou změnu cenových ujednání oznámí dodavatel odběrateli nejpozději do 30 dnů po 
oznámení dodavatele o změně ceny nakupovaného paliva nebo energie.

1.5. Budou-li smluvní strany v prodlení jakéhokoliv peněžitého závazku, činí úrok z prodlení 0,05 
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.

1.5. Dodavatel se zavazuje provádět zúčtování dodávky tepelné energie roční fakturou s 
náležitostmi daňového dokladu podle platných právních předpisů, a to vždy do 28. 2. 
následujícího roku.

II.
Dohoda o zálohách

II. 1. Smluvní strany se dohodly, že odběratel dodavateli bude poskytovat dílčí platby ročního 
plnění za dodávku tepelné energie ve formě měsíčních záloh

11.2. Celková roční zálohová částka pro roční odběr GJ činí 1 575 713,29 Kč (včetně 
DPH). Jednotlivé měsíční zálohy jsou splatné vždy k 20. dni příslušného měsíce na výše uvedený 
účet dodavatele.

11.3. Odběratel se zavazuje hradit zálohy za dodávku tepelné energie podle splátkového kalendáře:

Splatnost Výše splátky [Kč] Splatnost Výše splátky [Kč]
20.01.2018 20.07.2018
20.02.2018 20.08.2018
20.03.2018 20.09.2018
20.04.2018 20.10.2018
20.05.2018 20.11.2018
20.06.2018 20.12.2018

Ce kem 1 575 713,29 Kč

II.4. Dodavatel se zavazuje provést konečné vyúčtování zálohových faktur do 28. 2. 2019



III.
Odběrový diagram

III. 1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie, včetně časového rozlišení odběru, je uveden v 
odběrovém diagramu:

Měsíc Sjednané množství 
vytápění/TUV [GJ]

Měsíc Sjednané množství 
vytápění/TUV [GJ]

Leden Červenec
Únor Srpen
Březen Záři
Duben Říjen
Květen Listopad
Červen Prosinec

Celkem 2 053,27 GJ

III.2. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem 
vždy do 31.12. předchozího kalendářního roku. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový 
diagram, prodlužuje se platnost diagramu na další kalendářní rok.

IV.
Smluvní strany se dohodly, že tento změnový dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran 
a účinnosti 1. 1.2018.

Přílohy: Odběrový diagram pro rok 2018
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