
Dohoda o refakturaci nákladů na odběr energií 

uzavřená mezi těmito stranami: 

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace 

se sídlem: Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín 

zastoupena: PaedDr. Zbyškem Ondřekou, ředitelem 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 883 

IČ: 00305847 

DIČ: CZ00305847 – neplátce DPH  

/objednatel/ 

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace je správcem nemovitého majetku 

Moravskoslezského kraje v Českém Těšíně – budovy na ul. Hlavní třída 115/15 a 114/13, kde 

je realizována firmou MORYS s. r. o. stavba „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice 

Muzea Těšínska“ 

a 

MORYS s. r. o. 

se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz 702 00 Ostrava 

statutární orgán: Ing. Pavel Mrhač, jednatel 

v zastoupení: XXXXX, XXXXX, na základě plné moci 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1054 

IČO: 42864771 

DIČ: CZ42864771 

/zhotovitel/  

I. Předmět plnění

Objednatel poskytuje zhotoviteli odběr médií na stavbě „Rekonstrukce výstavní budovy 

a nová expozice Muzea Těšínska“. Jedná se o odběr elektrické energie a odběr vodného 

a stočného po dobu stavby. Odběrná místa jsou umístěna v prostorách staveniště.  

II. Způsob úhrady energií

Při zahájení a při ukončení stavby budou do „Zápisu o předání a převzetí staveniště“, případně 

i do stavebního deníku, učiněny záznamy o stavech všech měřidel (vodoměr, elektroměr) 

s podpisy zástupců obou stran, na základě kterých bude objednatel fakturovat zhotoviteli 

spotřebované energie. 

Spotřeby energií budou objednatelem refakturovány zhotoviteli na základě přijatých faktur 

vystavených objednateli jednotlivými dodavateli energií, přičemž ceny budou shodné 

s fakturačními cenami jednotlivých dodavatelů.  

Splatnost faktury je do 14 dnů od doručení zhotoviteli na účet objednatele. 



III. Ostatní ujednání

Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou, tj. ode dne podpisu této dohody do dne převzetí 

stavby včetně.  

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato dohoda bude v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., v platném znění, uveřejněna v registru smluv. Dnem uveřejnění v registru 

smluv nabývá tato dohoda účinnosti.  

Dohoda je vystavená ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom 

vyhotovení.  

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Českém Těšíně dne……………………. 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

………………………………………. ………………………………… 

PaedDr. Zbyšek Ondřeka   

ředitel Muzea Těšínska, p. o. 

XXXXX, XXXXX
na základě plné moci 


