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Smlouva o sdružených službách dodávek zemního
plynu

mezi

Městskou částí Praha 4

&

zřízenými organizacemi Městskou částí Praha 4

Pražskou plynárenskou, a.s.



TUTO SMLOUVU O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVEK ZEMNÍHO PLYNU (DÁLE JEN „SMLOUVA") 
UZAVÍRAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY:

1. Městská část Praha 4, se sídlem Antala Staška 2056/80b, 140 46 Praha 4 Krč, IČ 00063584, 
zastoupená Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4

Bankovní spojení:|

Číslo účtu:

Tel.

E-mail:|

(dále též jen „Zadavatel" nebo „Zákazník")

&

Každá z organizací zřízená Městskou částí Praha 4, jejichž výčet a identifikační údaje jsou 
uvedeny v Příloze 1 této Smlouvy, jejichž jménem a na jejichž účet jedná Zadavatel

(dále též jen „Organizace" nebo „Zákazník")

(společně dále též jen „Zákazníci")

Smlouva o sdružených službách dodávky plynu

2. Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, IČ 
60193492, DIČ CZ60193492, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 2337, jejímž jménem jedná Jiří Kunc, manažer pro veřejné zakázky a el. 
aukce, na základě plné moci

Licence na obchod: 241218964

Registrace OTE: 3602

Bankovní spojení^

Číslo účtu. j

Bankovní spojení:)

Číslo účtu:|

Tel.: I
E-mail: j

(dále též jen „Dodavatel")

(Zákazníci a Dodavatel společně dále též jen „Smluvní strany" a jednotlivě „Smluvní strana")

pro kategorii VO_SO

pro kategorii MO
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Smlouva o sdružených službách dodávky plynu

podle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platnénn znění (dále jen „EZ"), Jeho prováděcích 
právních předpisů (dále jen „Prováděcí předpisy") a dále dle příslušných ustanovení zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ")
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Smlouva o sdružených službách dodávky plynu

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Zákazník si přeje získat subjekt pro dodávku zemního plynu pro Současná i Budoucí odběrná 
místa Zákazníka;

(B) Zadavatel je Centrálním zadavatelem ve smyslu ustanovení § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a proto provedl zadávací řízení a zadal veřejnou 
zakázku nejen svým jménem a na svůj účet, ale i jménem a na účet organizací MČ Praha 4 
zřizovaných, jejichž seznam společně s jejich identifikačními údaji je uveden v Příloze 1 této 
Smlouvy, k čemuž je oprávněn na základě Smlouvy o společném postupu zadavatelů při 
centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele, jejíž výňatek tvoří Přílohu 2 
této Smlouvy;

(C) Dodavatel byl vybrán jako nejvhodnější účastník pro Zadavatelem vyžadované dodávky 
zemního plynu a vzešel tak z veřejné zakázky nazvané „Výběr dodavatele elektrické energie a 
výběr dodavatele zemního plynu v objektech organizací zřizovaných MČ Praha 4 pro rok 2019 
až 2021";

(D) Smluvní strany jsou ochotny a připraveny splnit podmínky dodávky zemního plynu 
předjednané a obsažené v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY TAKTO:

DEFINICE A POJMY

(A) Není-li v této Smlouvě stanoveno dále něco jiného níže uvedené definice a pojmy mají 
následující význam:

Budoucí odběrné místo

Cena

Cena za plyn

Dodavatel

znamená odběrné místo Zákazníka, u něhož se Zákazník rozhodne po 
dni podpisu této Smlouvy odebírat zemní plyn od Dodavatele,

znamená cenu, kterou je povinen Zákazník hradit Dodavateli za jím 
poskytnuté služby dle této Smlouvy, a tato Cena je tvořena jako 
součet Ceny za plyn, Regulované ceny, daně z přidané hodnoty podle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a 
daně za plyn podle zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných 
rozpočtů, v platném znění.

znamená cenu za dodaný plyn a má význam uvedený vodst. 3.1.1 
této Smlouvy.

znamená jednu ze Smluvních stran, a to Pražská plynárenská, a.s., 
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, IČ 
60193492, DIČ CZ60193492 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337, jejímž jménem jedná 
Jiří Kunc, manažer pro veřejné zakázky a el. aukce, na základě plné 
moci

Dodané množství plynu znamená skutečné množství dodaného a 
v Odběrném místě dle údajů měření.
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Smlouva o sdružených službách dodávky plynu

Důvěrné informace 

ERÚ

EZ

Faktura

IZ

Jednotková cena

Odběrné místo

Operátor trhu

Organizace

Oznámení

RPDS

PPDS

Prováděcí předpisy

mají význam uvedený v odst. 16.1 této Smlouvy.

znamená Energetický regulační úřad zřízený zákonem č. 458/2000 
Sb., energetický zákon, se sídlem Masarykovo náměstí 5, 586 01 
Jihlava.

znamená zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění.

má význam uvedený v odst. 4.1 této Smlouvy.

znamená zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.

znamená cenu zemního plynu za 1 MWh a to včetně všech dalších 
nákladů, úhrad a poplatků, které si Dodavatel účtuje, zejména a nikoli 
výlučně poplatky za odběrné místo. Do Jednotkové ceny se 
nezapočítává Regulovaná cena a daně, které jsou určeny platnými 
právními předpisy České republiky, zejména daň z přidané hodnoty 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění, a daň z plynu podle zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci 
veřejných rozpočtů, v platném znění.

znamená každé Současné odběrné místo Zákazníka a/nebo Budoucí 
odběrné místo Zákazníka, jež jsou předmětem Smlouvy.

znamená společnost OTE, a.s., se sídlem Sokolovská 192/79, 186 00 
Praha 8 - Karlín, IČ 26463318.

znamená organizace zřízené MČ Praha 4, jejichž seznam společně 
s jejich identifikačními údaji je uveden v Příloze 1 této Smlouvy a za 
něž tuto Smlouvu uzavírá Zákazník na základě Smlouvy o společném 
postupu.

má význam uvedený v odst. 6.16 této Smlouvy.

znamená Řád provozovatele distribuční sítě, který upravuje obchodní 
a technické podmínky zajištění distribuce a souvisejících služeb PDS a 
jsou dostupné na internetových stránkách PDS.

znamená Pravidla provozování distribuční soustavy PDS, která jsou 
schválena ERÚ a jsou dostupná na internetových stránkách PDS.

znamenají prováděcí právní předpisy k zákonu č. 458/2000 Sb., 
energetický zákon, v platném znění.

Provozovatel distribuční 
soustavy nebo PDS

Příloha 1

znamená místně příslušného provozovatele distribuční soustavy, což 
pro území Prahy je společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
U Plynárny 500,145 08 Praha 4

znamená Přílohu 1 této Smlouvy, která obsahuje Seznam organizací 
zřizovaných MČ Praha 4 a vázaných Smlouvou o společném postupu
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Smlouva o sdružených službách dodávky plynu

Příloha 2

Příloha 3

Příloha 4

Regulovaná cena

Roční objem

Smlouva

Smlouva o připojení

Smlouva o společném 
Postupu

Současné odběrné místo

Vyšší moc

Zadavatel

zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního 
zadavatele.

znamená Přílohu 2 této Smlouvy a obsahuje výňatek ze Smlouvy o 
společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o 
zmocnění centrálního zadavatele.

znamená Přílohu 3 této Smlouvu a obsahuje Seznam odběrných míst 
a jejich technickou specifikaci.

znamená Přílohu 4 této Smlouvy a obsahuje vzor oznámení o započetí 
dodávky zemního plynu do Budoucího odběrného místa dle odst. 
6.16 této Smlouvy.

znamená cenu za přepravu plynu, distribuci plynu (doprava plynu 
distribuční soustavou) a cenu za služby operátora trhu, jež jsou 
stanoveny platným cenovým rozhodnutím ERÚ a k nimž je připočtena 
příslušná daň, která je určena platnými právními předpisy České 
republiky, zejména daň z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

znamená předpokládaný roční objem dodaného a odebraného 
zemního plynu

znamená smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu 
uzavřenou mezi Zadavatelem Městskou částí Praha 4, Organizacemi a 
Dodavatelem

znamená smlouvu, na jejímž základě příslušný PDS připojí nebo 
připojil k distribuční nebo přenosové soustavě zařízení Zákazníka pro 
odběr zemního plynu v kvalitě podle příslušného právního předpisu a 
technických norem a v níž jsou rovněž obsaženy technické podmínky 
připojení zařízení, typ měření a jeho umístění a termíny a místo 
připojení zařízení.

znamená Smlouvu o společném postupu zadavatelů při 
centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele 
uzavřenou mezi Organizacemi a Zákazníkem ve smyslu ustanovení §9 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, jejíž výňatek je obsažen v Příloze 2 této Smlouvy.

znamená odběrné místo Zákazníka uvedené v Příloze 3 této Smlouvy.

má význam uvedený v odst. 17 této Smlouvy.

znamená Městskou část Praha 4, se sídlem Antala Staška 2056/80b, 
140 46 Praha 4 Krč, IČ 00063584.
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Smlouva o sdružených službách dodávky plynu

Zákazník

Zákazníci

Záloha

Zálohová faktura

znamená Městskou část Praha 4, se sídlem Antala Staška 2056/80b, 
140 46 Praha 4 Krč, IČ 00063584, nebo jednu z Organizací uvedených 
v Příloze 1 této Smlouvy.

znamenají Městskou část Praha 4, se sídlem Antala Staška 2056/80b, 
140 46 Praha 4 Krč, IČ 00063584, a všechny Organizace uvedené 
v Příloze 1 této Smlouvy.

má význam uvedený v odst. 4.5 této Smlouvy.

má význam uvedený v odst. 4.6 této Smlouvy.

(B) Nadpisy použité nad jednotlivými ustanoveními této Smlouvy jsou pouze formálního 
charakteru a v žádném případě nemají vliv na obsah ustanovení této Smlouvy.

(C) V případě, že Smlouva nestanovuje jinak, pro účely této Smlouvy platí, že jednotné číslo výše 
uvedených pojmů zahrnuje rovněž množné číslo a opačně.

1. PREDMET SMLOUVY

1.1. Dodavatel se zavazuje dodávat Zákazníkovi zemní plyn vymezený množstvím a časovým 
průběhem do Odběrných míst a zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet dopravu zemního 
plynu do Odběrných míst a související služby a Zákazník se za to zavazuje zaplatit Dodavateli 
Cenu.

1.2. Dodavatel se dále zavazuje dle EZ a jeho Prováděcích předpisů nést odpovědnost za odchylku 
za každé z Odběrných míst. Odchylka se sjednává ve výši 100%.

2. ODBĚRNÁ MÍSTA ZÁKAZNÍKA

2.1. Specifikace jednotlivých Současných odběrných míst je uvedena v Příloze 3 této Smlouvy a 
tvoří její nedílnou součást. Specifikace jednotlivých Současných odběrných míst obsahuje 
následující údaje o odběrných místech:

2.1.1. adresa Odběrného místa;

2.1.2. číslo Odběrného místa;

2.1.3. EIC (jednoznačný identifikátor odběrného místa);

2.1.4. zúčtovací kategorie;

2.2. Specifikace jednotlivých Budoucích odběrných míst je uvedena v příslušném Oznámení 
Dodavateli a obsahuje následující údaje:

2.2.1. adresa Odběrného místa;

2.2.2. číslo Odběrného místa;

2.2.3. EIC (jednoznačný identifikátor odběrného místa);

2.2.4. zúčtovací kategorie;

7/33



2.3. Zákazník prohlašuje, že disponuje příslušnými majetkoprávními oprávněními k jednotlivým 
Odběrným místům dle této Smlouvy.

2.4. Dojde-li ve Smlouvě o připojení uzavřené k předmětnému Odběrnému místu ke změně údajů 
uvedených vodst. 2.1 nebo vodst. 2.2 této Smlouvy, dojde automaticky ke změně uvedených 
údajů v této Smlouvě. V případě jakýchkoli Jiných změn v údajích uvedených v odst. 2.1 nebo 
vodst. 2.2 této Smlouvy jsou Smluvní strany povinny si takovou skutečnost oznámit bez 
zbytečného odkladu s tím, že jsou povinny si změnu uvedených údajů vzájemně odsouhlasit.

3. CENA

3.1. Cena, kterou je Zákazník povinen dle této Smlouvy hradit Dodavateli se skládá z:

3.1.1. Neregulované ceny za odebraný plyn, ceny za obchod a ceny za ostatní služby dodávky, 
která bude v souhrnné výši zajištěna Jako násobek Dodaného množství plynu a 
Jednotkové ceny za 1 MWh dodaného plynu (dále Jen „Cena za plyn"), kterou strany 
sjednávají v následující výši

Smlouva o sdružených službách dodávky plynu

Zúčtovací kategorie Jednotková cena
za 1 MWh

Maloodběr (MO) 
do 630MWh/rok

583 Kč bez DPH/l MWh

Střední (SO) odběr od 
630MWh/rok do 4200MWh/rok 583 Kč bez DPH/l MWh

3.1.2. Regulované ceny; a

3.1.3. příslušné daně z přidané hodnoty (dále Jen „DPH") a daně z plynu podle zvláštního 
právního předpisu.

3.2. Jednotková cena dohodnutá v této Smlouvě Je platná pro celé roky 2019, 2020 a 2021 a pro 
všechna Odběrná místa.

3.3. Dodavatel prohlašuje, že Jím stanovená cena za sdružené služby dodávky plynu plně pokrývá 
Jeho Jeho náklady spojené s dodávkou plynu a ostatními službami poskytovanými Zákazníkovi. 
Dodavatel nebude účtovat žádné další poplatky (např. za odběrné místo, poplatek za zřízení 
odběrného místa atd.)

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

4.1. Dodávky plynu dle této Smlouvy, Jakož i další případné platby dle této Smlouvy, se zavazuje 
Zákazník (tedy samostatně Zadavatel a každá z Organizací) hradit na základě daňového dokladu 
vystaveného podle příslušného právního předpisu pro každé Jednotlivé Odběrné místo (dále 
Jen „Faktura"). Fakturační období Je vymezeno pravidelnými odečty měřících zařízení 
v Jednotlivých Odběrných místech. V případě mimořádné faktury dle vyhlášky č. 70/2016 Sb. 
odběratel provede samoodečet a to dle Pravidel trhu s plynem a v souladu s RPDS. Faktura 
bude Zákazníkovi vystavena do patnácti (15) dnů po uplynutí příslušného fakturačního období.

Střední odběr;

Platební způsob vyúčtování: fakturou v listinné formě 

Frekvence vyúčtování: měsíční bez záloh
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Smlouva o sdružených službách dodávky plynu

Způsob zasílání faktur: písemná forma

Frekvence záloh: bez záloh

Maloodběr

Platební způsob vyúčtování; fakturou v listinné formě

Frekvence vyúčtování: měsíční zálohy s ročním vyúčtováním

Způsob zasílání faktur: písemná forma

Frekvence záloh: měsíční

4.2. Faktury vystavené ze strany Dodavatele jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení 
Faktury na adresu příslušného Zákazníka uvedenou u každého Odběrného místa v Příloze 3 
této Smlouvy nebo v Oznámení.

4.3. Připadne-li termín splatnosti na sobotu, neděli, Jiný den pracovního klidu nebo 31.12. nebo 
den, který není pracovním dnem podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném 
znění, posouvá se termín splatnosti Faktury na nejbližší následující pracovní den. Termínem 
úhrady Faktury se rozumí den, kdy byla částka uvedená na Faktuře odepsána z účtu 
odesílatele, tedy Zákazníka.

4.4. Došlá Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných 
právních předpisů České republiky, včetně vyhlášky č. 70/2016 Sb., o rozsahu, náležitostech a 
termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb, a 
musí obsahovat ve vztahu k předmětu této Smlouvy věcně správné údaje. V případě, že 
Faktura neobsahuje uvedené náležitosti, je Zákazník oprávněn tuto Fakturu Dodavateli vrátit. 
V takovém případě se lhůta pro splatnost Faktury dle odst. 4.2 této Smlouvy přetrhuje a začíná 
běžet nová lhůta pro splatnost v délce třiceti (30) dnů, jež se počítá ode dne doručení opravené 
Faktury na adresu Zákazníka.

4.5. Zákazník se zavazuje na úhradu odebraného, avšak dosud nevyfakturovaného plynu, platit ve 
prospěch Dodavatele měsíčně zálohy za každé z Odběrných míst připojených v zúčtovací 
kategorii maloodběr, a to ve výši, na níž se Dodavatel se Zákazníkem dohodne (dále jen 
„Záloha").

4.6. V případě Odběrného místa připojeného v zúčtovací kategorii maloodběr se Zálohy hradí na 
základě zálohové faktury (dále jen „Zálohová faktura"). Uhrazená záloha bude vyúčtována 
v následujícím vyúčtování za příslušné fakturační období. Rozdíl mezi Zálohou a skutečnou 
Cenou dle této Smlouvy bude vyrovnán na základě vystavené Faktury stím, že doplatek se 
zavazuje Zákazník uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury, a přeplatek se 
zavazuje Dodavatel uhradit Zákazníkovi ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne vystavení Faktury. 
Ustanovení odst. 4.3 této Smlouvy platí i pro účely ustanovení tohoto odstavce.

4.7. Vzniknou-li chyby nebo omyly při vyúčtování plynu nesprávným odečtem, použitím nesprávné 
sazby, početní chybou atd., má jak Zákazník, tak Dodavatel právo na vyrovnání nesprávně 
vyúčtovaných částek. V případě chybného vyúčtování dodávky plynu se Zákazník i Dodavatel 
zavazují, že uplatní písemně reklamaci bez zbytečného odkladu, přičemž příslušná Smluvní 
strana reklamaci přezkoumá a výsledek písemně sdělí straně reklamující, a to neodkladně 
nejdéle ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne doručení reklamace do sídla Dodavatele či na 
fakturační adresu Zákazníka. Byla-li reklamace oprávněná, bude neprodleně provedeno 
vzájemné vypořádání rozdílu v platbách, a to na základě opravného daňového dokladu (dále
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jen „Opravná faktura") vystaveného Dodavatelem. Po vystavení Opravné faktury se postupuje 
tak, jak je uvedeno vodst. 4.2 až 4.4 této Smlouvy stím, že lhůta pro splatnost plnění 
z Opravné faktury je stejná pro Dodavatele i Zákazníka a pro vyloučení všech pochybností se 
stanoví, že činí třicet (30) dní ode dne doručení Opravné faktury na adresu Zákazníka.

4.8. Všechny platby dle této Smlouvy se provádějí bezhotovostním převodem v české měně z účtů 
vedených v českých korunách u peněžních ústavů působících na území České republiky. 
Všechny platby se provádějí převodním příkazem k úhradě z podnětu plátce, tedy Zákazníka 
nebo Dodavatele.

4.9. Smluvní strany sjednávají, že případné závazky vůči Dodavateli neplní zákazníci společně a 
nerozdílně.

5. ČASOVÁ A TECHNICKÁ SPECIFIKACE PLNĚNÍ

5.1. Předpokládaný roční objem dodaného a odebraného plynu v zúčtovací kategorii maloodběr 
činí 6 140,433 MWh. Zákazník není povinen odebrat plyn odpovídající Ročnímu objemu. 
Dodavatel je oprávněn Zákazníkovi vyúčtovat pouze Dodané množství plynu, jehož objem 
může být nižší než Roční objem dodaného a odebraného plynu.

5.2. Předpokládaný roční objem dodaného a odebraného plynu v zúčtovací kategorii střední odběr 
činí 3 321,931 MWh. Zákazník není povinen odebrat plyn odpovídající Ročnímu objemu. 
Dodavatel je oprávněn Zákazníkovi vyúčtovat pouze Dodané množství plynu, jehož objem 
může být nižší než Roční objem dodaného a odebraného plynu.

5.3. Dodavatel se zavazuje dodávat plyn Zákazníkovi pro Současná odběrná místa od okamžiku 
ukončení současného smluvního vztahu, jehož prostřednictvím je zajišťována dodávka do 
Současných odběrných míst, a to dle pokynů Zadavatele. Dodavatel se zavazuje poskytnout 
dodávky plynu pro jednotlivá Současná odběrná místa od 1. 1. 2019, případně od okamžiku 
ukončení současného smluvního vztahu.

5.4. Dodavatel se rovněž zavazuje dodávat plyn Zákazníkovi pro Budoucí odběrná místa, která 
budou Dodavateli oznámena postupem dle odst. 6.16 této Smlouvy, a to od okamžiku 
uvedeného v této Smlouvě a pokračovat v těchto dodávkách dle podmínek Smlouvy až do 
okamžiku určeného touto Smlouvou. Přičemž Zákazník do Oznámení uvede předpokládanou 
dobu zahájení dodávky plynu a Dodavatel se zavazuje vyvinout veškeré úsilí, aby nejpozději 
k tomuto datu započal s dodávkou plynu do Budoucího odběrného místa.

6. DODACÍ PODMÍNKY

6.1. Zákazník uzavřením této Smlouvy uděluje Dodavateli souhlas, aby vlastním jménem a na 
vlastní účet uzavřel smlouvu o distribuci pro Odběrná místa dle této Smlouvy s územně 
příslušným Provozovatelem distribuční soustavy. Zákazník se rovněž zavazuje, že se bude řídit 
Smlouvou o připojení k distribuční soustavě a PPDS příslušného PDS.

6.2. Dodavatel se zavazuje, že na základě zmocnění a za součinnosti Zákazníka provede veškeré 
změny u příslušného PDS a Operátora trhu. Za tímto účelem je Zákazník povinen Dodavateli 
poskytnout náležitou součinnost, zejména je povinen vystavit mu plnou moc, kterou mu 
Dodavatel za účelem provedení změn předloží.

6.3. Podmínkou pro zahájení a poskytování dodávky plynu je splnění následujících povinností 
Zákazníkem:
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6.3.1. Zákazník je povinen zajistit připojení svého Odběrného místa k distribuční soustavě od 
příslušného provozovatele distribuční soustavy způsobem a v souladu s EZ.

6.3.2, Zákazník je povinen ke dni zahájení dodávky dle Smlouvy mít ukončenou účinnost 
všech stávajících dodávek pro dodávky a distribuci plynu do Odběrného místa, a to za 
součinnosti Dodavatele ve smyslu odst. 6.2 této Smlouvy.

6.4. Dodavatel se zavazuje započít s dodávkou plynu do Odběrných míst Zákazníka na základě 
smlouvy o distribuci plynu uzavřené s příslušným Provozovatelem distribuční soustavy 
nejpozději v den, který je v této Smlouvě sjednán vodst. 5.3 a 5.4 této Smlouvy za 
předpokladu, že Zákazník splnil všechny podmínky podle příslušných právních předpisů a této 
Smlouvy.

6.5. Dodávka plynu je zahájena od počátečního stavu měřicího zařízení stanoveného PDS a 
uskutečňuje se řádně a včas podle podmínek Smlouvy a potřeb Zákazníka v souladu 
se zúčtovací kategorií sjednanou Zákazníkem s příslušným PDS, k jehož distribuční síti je 
Odběrné místo připojeno podle Smlouvy o připojení k distribuční soustavě dle příslušných 
právních předpisů a v souladu PPDS a RPDS příslušného PDS.

6.6. Dodávka plynu je splněna přechodem plynu z příslušné distribuční soustavy přes měřicí zařízení 
do Odběrného místa Zákazníka v předávacím místě dohodnutém ve Smlouvě.

6.7. Dodavatel je povinen převzít za Zákazníka odpovědnost za odchylku, v režimu přenesení 
odpovědnosti za odchylku podle EZ; tato povinnost Dodavatele nezavazuje, pokud by Zákazník 
v době od zahájení dodávky plynu podle této Smlouvy nebo kdykoli během její platnosti byl 
účastníkem účinného smluvního vztahu s jiným dodavatelem plynu (či jiným obchodníkem 
s plynem), podle něhož by měla být v době platnosti této Smlouvy dodáván plyn do Odběrných 
míst uvedených ve Smlouvě nebo v Oznámení.

6.8. Měření dodávek plynu dle této Smlouvy a předávání skutečných naměřených hodnot 
Operátorovi trhu za účelem vyhodnocení odchylek zajišťuje příslušný Provozovatel distribuční 
soustavy vlastním měřicím zařízením na základě a v souladu s EZ, Prováděcími předpisy a PPDS.

6.9. Zákazník se zavazuje umožnit přístup příslušnému Provozovateli distribuční soustavy 
k měřicímu zařízení a neměřeným částem odběrného plynového zařízení za účelem provedení 
kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání. Způsob přístupu k měřicímu zařízení vyplývá 
z jeho umístění.

6.10. Zřizování a údržbu plynových přípojek, kterými se míní zařízení, které začíná odbočením od 
vedení přenosové nebo distribuční soustavy, a je určeno k připojení odběrného plynového 
zařízení, tedy k připojení Odběrného místa, je upraveno EZ, Prováděcími předpisy. Smlouvou o 
připojení, PPDS příslušného PDS, RPDS. Dodavatel se zavazuje, že poskytne při zřizování a 
údržbě plynových přípojek součinnost, spočívající zejména v administrativní podpoře 
uvedených činností.

6.11. Dodavatel je povinen do Odběrných míst určených ve Smlouvě dodat množství plynu 
odpovídající alespoň Ročnímu objemu, a to v čase sjednaném ve Smlouvě a v kvalitě stanovené 
příslušnými právními předpisy; Dodavatel je bez ohledu na Roční objem povinen dodat plyn do 
Odběrných míst v množství, které Zákazník požaduje odebrat a skutečně odebere, ledaže by 
takový odběr byl v rozporu s EZ či Prováděcími předpisy.
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6.12. Dodavatel je povinen 2ajistit přechod práv a povinností k dodanému plynu Zákazníkovi^ prostý
jakýchkoli práv třetích osob a nebezpečí škody, do Odběrných míst; Odběrná místa jsou rovněž 
předávacím místem ve smyslu příslušného právního předpisu.

6.13. Zákazník je povinen nebýt v době od zahájení dodávky plynu podle této Smlouvy po celou 
dobu její platnosti účastníkem účinného smluvního vztahu s jiným dodavatelem, podle něhož 
by v době platností Smlouvy měla být dodáván plyn do Odběrného místa.

6.14. Smluvní strany sjednávají, že z důvodů provozních potřeb může Zákazník v průběhu trvání této 
Smlouvy změnit počet Odběrných míst a měnit velikost příkonu jednotlivých odběrných míst, a 
to v souladu 5 RPDS; ke které je odběrné místo připojeno. Dodavatel bude i v takovém případě
Zákazníkovi garantovat nabídnuté Jednotkové ceny.

6.15. Zákazník je oprávněn fakticky ukončit odběr plynu, zejména avšak nikoli výlučně zrušením 
Odběrného místa, u jakéhokoli Odběrného místa. V případě, že Zákazník fakticky ukončí odběr 
plynu v některém z Odběrných míst, trvání Smlouvy vůči ostatním Odběrným místům tím není 
dotčeno.

6.16. Zákazník je oprávněn kdykoli Dodavateli oznámit, že si přeje, aby Dodavatel započal 
s dodávkou plynu dle této Smlouvy do Budoucího odběrného místa. Zákazník v tomto 
oznámení o započetí dodávky plynu do Budoucího odběrného místa (dále jen „Oznámení"), 
jehož vzor je obsažen v Příloze 4 této Smlouvy, uvede;

6.16.1. Identifikační údaje Zákazníka;

6.16.2. Prohlášení, že se jedná o Oznámení dle této Smlouvy;

6.16.3. Údaje o Odběrném místu dle odst. 2.2 této Smlouvy;

6.16.4. Údaje o předpokládané době zahájení dodávek plynu;

6.16.5. A musí být datováno a podepsáno.

Zákazník je oprávněn zaslat Oznámení dle této Smlouvy Dodavateli písemně buď 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, osobním předáním nebo elektronickou 
zprávou se zpětným potvrzením doručení. Dodavatel je povinen bezodkladně po doručení 
Oznámení potvrdit Zákazníkovi, že jeho Oznámení přijal.

7. REGULACE ODBĚRU PLYNU

7.1. Pro řešení důsledků živelních událostí, opatření státních orgánů za nouzového stavu, stavu 
ohrožení státu nebo válečného stavu, havárií nebo kumulace poruch na zařízeních pro výrobu, 
přenos a distribuci plynu, smogové situace, teroristického činu, nevyrovnané bilance soustavy 
nebo její části, přenosu poruchy ze zahraniční soustavy a dalších vymezených událostí, je 
Provozovatel distribuční soustavy v souladu s EZ povinen usměrňovat spotřebu plynu a 
vyhlašovat regulační opatření. Vyhlášení regulace je závazné pro všechny účastníky trhu 
s plynem, tedy i pro Zákazníka a Dodavatele.

7.2. Zákazník se zavazuje řídit se pokyny Dodavatele a/nebo příslušného Provozovatele distribuční 
soustavy k regulaci odběru plynu a strpět jejich oprávnění k provedení omezení nebo přerušení 
dodávek plynu v případech stavu nouze a předcházení stavu nouze.
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8. NÁHRADA ŠKODY

8.1. Každá Smluvní strana odpovídá za škodu způsobenou druhé Smluvní straně porušením 
povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Smluvní strany neodpovídají za škodu vzniklou 
porušením povinností z této Smlouvy, pokud toto neplnění bylo způsobeno Vyšší mocí.

9. SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

9.1. Pro případ; že Dodavatel nedodává Zákazníkovi plyn dle této Smlouvy a dle EZ a Prováděcích 
předpisů, Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun 
českých) za každou započatou hodinu, v níž Zákazníkovi nebude plyn dodáván. Zaplacením 
smluvní pokuty tohoto odstavce není dotčeno právo Zákazníka na náhradu škody způsobené 
mu Dodavatelem.

9.2. Na Zákazníka se nevztahují žádné sankce ani náhrady, které by plynuly nebo byly spojené 
s neodebráním plynu ve výši Ročního objemu.

9.3. Dodavatel přebírá úplnou odpovědnost za odchylku. Nebude se vyhodnocovat skutečně 
odebrané množství plynu ve smyslu jakýchkoli dalších poplatků nebo sankcí, na něž dle této 
Smlouvy nevzniká Dodavateli nárok.

10. TRVÁNÍ SMLOUVY

10.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12. 2021.

11. UKONČENÍ SMLOUVY

11.1. Smlouva končí uplynutím doby, na kterou byla sjednána.

11.2. Smlouva může být ukončena dohodou Smluvních stran.

11.3. Smluvní strany sjednaly, že Zákazník je oprávněn kdykoli Smlouvu písemně vypovědět vůči 
všem svým Odběrným místům bez udání důvodu s tříměsíční (3) výpovědní lhůtou, která 
počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Dodavateli a nejpozději 
končí uplynutím doby, na kterou se tato Smlouva sjednává.

11.4. Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit, stanoví-li tak NOZ či tato Smlouva.

11.5. Dodavatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinnosti ze 
strany Zákazníka avšak pouze vůči všem Odběrným místům Zákazníka, který podstatně porušil 
své povinnosti. Za podstatné porušení povinnosti Zákazníka se považuje, pokud:

11.5.1. Zákazník neumožní přístup k měřicímu zařízení příslušnému Provozovateli distribuční 
soustavy, byť i k jednomu Odběrnému místu;

11.5.2. Zákazník je opakovaně v prodlení se zaplacením Faktury dle této Smlouvy v délce trvání 
více než šedesát (60) dnů;

11.5.3. Zákazník v době platnosti Smlouvy sjedná smluvní vztah s jiným dodavatelem nebo 
obchodníkem s plynem a poruší tak povinnost stanovenou v odst. 6.13 této Smlouvy.
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11.6. Zákazník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinnosti ze 
strany Dodavatele avšak pouze vůči všem svým Odběrným místům, jichž se podstatné porušení 
povinností týká. Za podstatné porušení povinnosti Dodavatele se považuje, pokud:

11.6.1. Dodavatel bezdůvodně přerušil nebo omezil dodávky plynu na déle než dva (2) dny, byť 
i k jednomu Odběrnému místu;

11.6.2. Dodavatel opakovaně porušuje povinnosti vyplývající pro něj z této Smlouvy;

11.6.3. Vůči Dodavateli došlo k zahájení insolvenčního řízení nebo bylo rozhodnuto o úpadku 
ve smyslu IZ, nebo došlo ke zrušení konkurzu, protože majetek Dodavatele zcela 
nepostačuje pro uspokojení věřitelů ve smyslu IZ, nebo Dodavatel je v likvidaci nebo 
jsou přijata rozhodnutí vedoucí k likvidaci Dodavatele.

11.7. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupení je 
účinné okamžikem doručení druhé Smluvní straně.

11.8. Pro vyloučení všech pochybností se sjednává, že Zákazník, tedy Zadavatel nebo každá 
Organizace, či Dodavatel mohou ukončit tuto Smlouvu pouze ke všem svým Odběrným místům 
Zákazníka, která jsou definovaná v Příloze 3 této Smlouvy nebo v Oznámení učiněném dle této 
Smlouvy. Pokud Zákazník ukončí Smlouvu vůči všem svým Odběrným místům, nemá tento krok 
vliv na trvání Smlouvy vůči ostatním Zákazníkům a jejich Odběrným místům. Pokud Dodavatel 
ukončí Smlouvu vůči všem Odběrným místům Zákazníka, nemá tento krok vliv na trvání 
Smlouvy vůči ostatním Zákazníkům a jejich Odběrným místům.

12. ZMĚNY

12.1. Změny nebo doplňky této Smlouvy včetně jejích příloh je možné činit pouze prostřednictvím 
písemných postupně číslovaných dodatků na základě úplného a vzájemného konsensu obou 
Smluvních stran.

13. ŘEŠENÍ SPORŮ

13.1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, 
zejména v souvislosti s uzavíráním, výkladem, platností, vymáháním, porušením nebo 
ukončením, budou řešeny soudy České republiky.

13.2. Kterákoli ze Smluvních stran je oprávněna předložit spor k rozhodnutí ERÚ v případech, kdy je 
dána příslušnost tohoto úřadu dle EZ.

14. ROZHODNÉ PRÁVO

14.1. Tato Smlouva se řídí právními předpisy České republiky a je vykládána v souladu s nimi. Ve 
věcech výslovně neupravených touto Smlouvou se právní vztahy mezi Smluvními stranami řídí 
zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, a zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění.

15. DORUČOVÁNÍ

15.1. Veškeré oznámení a informace dle této Smlouvy musí být učiněna písemně a musí být sepsána 
v českém jazyce. Pro písemný styk lze použít způsob odeslání dopisu, osobní předání 
písemnosti nebo elektronickou zprávu se zpětným potvrzením doručení. Kontaktní adresy,
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telefony a e-mailové adresy jsou uvedeny v úvodu této Smlouvy či u každé Jednotlivé 
Organizace v Příloze 1 této Smlouvy.

15.2. Písemnosti týkající se vzniku, změn či zániku smluvního vztahu mezi Smluvními stranami 
založeného touto Smlouvou musí být druhé Smluvní straně doručovány držitelem poštovní 
licence formou doporučeného dopisu na adresu druhé Smluvní strany, která je odesilateli 
známa podle této Smlouvy. Pokud není ve Smlouvě uvedena kontaktní adresa, doručují se 
písemnosti dle tohoto odstavce na adresu sídla Zákazníka nebo Dodavatele. Při zachování 
stejných zásad je možné i osobní doručení písemnosti s písemným potvrzením převzetí.

15.3. Povinnost odesilatele doručit písemnost adresátovi je splněna, jakmile adresát písemnost 
převezme nebo jakmile byla držitelem poštovní licence vrácena odesilateli jako nedoručitelná a 
adresát svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil (např. neoznámení změny kontaktní 
adresy druhé Smluvní straně). Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže adresát přijetí 
písemnosti odmítne.

15.4. V případě změny kontaktních údajů uvedených v tomto článku Smlouvy je Smluvní strana 
povinna bezodkladně tuto skutečnost oznámit druhé Smluvní straně.

16. MLČENLIVOST

16.1. Smluvní strany se zavazují chránit a utajovat před třetími osobami důvěrné informace, které se 
dozvěděly v rámci uzavírání a plnění této Smlouvy, a to včetně informací a skutečností 
spadajících do obchodního tajemství (dále jen „Důvěrné informace").

16.2. Smluvní strana je Důvěrné informace oprávněna poskytnout třetím osobám pouze v případě, 
že:

16.2.1. získá předchozí písemný souhlas druhé Smluvní strany; a/nebo

16.2.2. je k tomu povinna na základě právních předpisů; a/nebo

16.2.3. takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 
mlčenlivosti; a/nebo

16.2.4. takové informace sdělí osobám zabezpečujícím výkon práv a plnění povinností 
Smluvních stran z této Smlouvy; a/nebo

16.2.5. se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením 
povinnosti stanovené v tomto článku Smlouvy.

16.3. Dodavatel rovněž bere na vědomí, že Zákazník Je samosprávným územním celkem, z čehož 
vyplývají povinnosti týkající se zejména, avšak nikoli výlučně, publicity Jím uzavíraných smluv, 
včetně podmínek jejich uzavírání. Z tohoto důvodu pro vyloučení všech pochybností dává 
Dodavatel souhlas s poskytováním Důvěrných informací třetím osobám v případě, že Zákazník 
je k tomuto povinen nejen podle zákonných ustanovení právních předpisů, ale i v podle 
nařízení, vyhlášek, směrnic a dalších interních směrnic a pokynů, Jejichž ustanoveními je 
Zákazník povinen se řídit.

17. VYŠŠÍ MOC
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17.1. Smluvní strana neodpovídá za škodu způsobenou druhé Smluvní straně porušením povinností z 
této Smlouvy, jestliže k tomuto porušení došlo v důsledku překážky, jež nastala nezávisle na 
vůli povinné strany a brání ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že 
by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále že by v 
době vzniku smluvního závazku tuto překážku předvídala (dále jen „Vyšší moc"). Smluvní 
strana neodpovídá za takto způsobenou škodu pouze po dobu, po kterou Vyšší moc trvala. 
Vyšší mocí se pro účely tohoto ustanovení rozumí zejména, avšak bez omezení, přírodní 
katastrofa, povodeň, požár, stávka, válka, teroristické akce, blokáda, sabotáž, požár velkého 
rozsahu, rozhodnutí státních orgánů s dopadem na plnění dle této Smlouvy, stavy nouze dle 
EZ popř. další okolnosti Smluvními stranami zcela neovlivnitelné.

17.2. O vzniku situace Vyšší moci a jejich bližších okolnostech se Smluvní strana odvolávající se na 
Vyšší moc zavazuje neprodleně druhou Smluvní stranu písemně informovat. Stejně bude 
Smluvní strana informovat druhou Smluvní stranu o pominutí existence Vyšší moci. Smluvní 
strana se rovněž zavazuje, že pokud bude požádána druhou Smluvní stranou, předloží 
důvěryhodný důkaz o existenci skutečnosti Vyšší moci, jíž se dovolává.

17.3. V případě nesplnění lhůty v důsledku existence Vyšší moci, prodlužuje se lhůta k plnění o dobu, 
po kterou působila existence Vyšší moci.

18. ODDĚLITELNOST

18.1. Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, 
zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy neovlivněna a 
nedotčena, nevyplývá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Smlouvy nebo okolností, za nichž 
bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu 
Smlouvy. Avšak zároveň se Smluvní strany zavazují, že stane-li se nebo bude-li tato Smlouva 
prohlášena za neplatnou, a to zcela nebo zčásti, nahradit příslušné neplatné, neúčinné nebo 
nevykonatelné ustanovení Smlouvy takovým ustanovením, které bude nejlépe odpovídat 
zamýšlenému účelu této Smlouvy, a to do třiceti (30) dnů poté, kdy se takové ujednání stane 
nebo bude prohlášeno za neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné anebo vyjde najevo, že je 
neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné.

19. VZDÁNÍ SE PRÁVA

19.1. Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle této Smlouvy, 
nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání se těchto nároků 
nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení této Smlouvy nebo práva na nápravu anebo 
jakéhokoliv jiného práva podle této Smlouvy musí být vyhotoveno písemně a podepsáno 
Smluvní stranou, která takové vzdání se činí.

20. POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

20.1. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna postoupit pohledávku vůči druhé Smluvní straně 
vyplývající z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.

21. NÁKLADY NA PLNĚNÍ SMLOUVY

21.1. Smluvní strany prohlašují, že náklady a výdaje související s vyjednáváním, přípravou, uzavřením 
a plněním této Smlouvy si každá ze Smluvních stran nese sama. Pro vyloučení všech 
pochybností se Smluvní strany tímto prohlášením nevzdávají práva na náhradu nákladů řízení 
v případě vzniku a řešení sporu ve výši, která bude jedné nebo oběma Smluvním stranám
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přiznána na základě pravomocného rozhodnutí orgánu, který je oprávněn rozhodovat spor 
vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní.

22. UJIŠTĚNÍ SMLUVNÍCH STRAN

22.1. Smluvní strany se touto Smlouvou zavazují při plnění svých povinností stanovených touto 
Smlouvou vyvinout maximální úsilí a poskytnout si navzájem maximální součinnost k tomu, aby 
účel této Smlouvy byl naplněn v co největším rozsahu a v co nejvyšší míře. Po dobu platnosti 
této Smlouvy jsou Smluvní strany svými projevy vázány a zavazují se neučinit nic, čím by 
zmařily práva druhé Smluvní strany z této Smlouvy vyplývající.

22.2. Jakoukoli smluvní pokutu dle této Smlouvy nepovažují Smluvní strany této Smlouvy za 
nepřiměřenou a berou na vědomí, že mají povinnost ji na výzvu druhé Smluvní strany uhradit.

23. VYHOTOVENÍ

23.1. Tato Smlouva je vyhotovena v třech (3) stejnopisech, každý z platností originálu, přičemž 
Zadavatel obdrží dva (2) stejnopisy a Dodavatel jeden (1) stejnopis.

24. ÚČINNOST

24.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Zadavatel.

25. VŮLE SMLUVNÍCH STRAN

25.1. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich 
pravé a svobodné vůle a nikoli v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si tuto 
Smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

26. PŘÍLOHY

26.1. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

26.1.1. Příloha 1 - Seznam organizací zřízených Městskou částí Praha 4 a vázaných Smlouvou o 
společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního 
zadavatele;

26.1.2. Příloha 2 - Výňatek ze smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném 
zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele;

Smlouva o sdružených službách dodávky plynu
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26.1.3. Příloha 3 - Seznam Odběrných místa Zákazníka a jejich technická specifikace;

26.1.4. Příloha 4 - Vzor oznámení o započetí dodávky plynu do Budoucího odběrného místa;

V Praze dne 24. 09. Z018

Městská 
Mgr. PetrŠtěpái^l< ‘̂CScy*^^:;v^

starost^

\
\ ^

v Praze dne

Mateřská škola Trojlístek, Praha 4, Bezová 4

Mateřská škola BoTa, Praha 4, Boleslavova la

Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Sdružení 1080

Mateřská škola, Praha 4, Fillova 11

Spořilovská mateřská škola, Praha 4, Jihozápadní 4

Mateřská škola, Praha 4, Jílovská 75

Mateřská škola, Praha 4, Jitřní 2

Mateřská škola, Praha 4, K Podjezdu 2

Mateřská škola Matěchova, Praha 4, Halasova 1069

Mateřská škola, Praha 4, Mezivrší 15

Mateřská škola Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540

Mateřská škola, Praha 4, Němčická 16

Mateřská škola, Praha 4, Přímětická 1247

Mateřská škola 4 pastelky, Praha 4, Sedlčanská 14

Mateřská škola, Praha 4, Svojšovická 3
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Krčská mateřská škola, Praha 4, Tajovského 1309 

Mateřská škola, Praha 4, V Zápolí 1249 

Mateřská škola, Praha 4, Voráčovská 2 

Mateřská škola Alšovy sady, Praha 4, Na Větrově 22 

Mateřská škola, Praha 4, Na Zvoničce 13 

Základní škola, Praha 4, Bítovská 1

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a s rozšířenou 
výukou tělesné výchovy, Praha 4, Filosofská 3

První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4,
Horáčkova 1100

Základní škola U Krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, 
Jeremenkova 1003

Základní škola, Praha 4, Jílovská 1100

Základní škola, Praha 4, Jižní IV., 10

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2

Škola Kavčí hory - Mateřská škola. Základní škola a Střední 
odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840

Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 2

Základní škola, Praha 4, Na Chodovci 54

Základní škola, Praha 4, Na Líše 16

Základní škola s rozšířenou výukou matematiky a 
přírodovědných předmětů, Praha 4, Na Planině 1393

Základní škola, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140

Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49

Základní škola, Praha 4, Plamínkové 2

Základní škola, Praha 4, Poláčkova 1067

Základní škola, Praha 4, Školní 700
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Základní škola, Praha 4, Táborská 45

Ústav sociálních služeb v Praze 4, příspěvková organizace

Zdravotnické zařízení městské části Praha 4,

jejichž jménem jedná Městská část Praha 4 
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. 

starosta
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příloha 1

SEZNAM ORGANIZACI ZŘÍZENÝCH MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 4 A VÁZANÝCH SMLOUVOU O 
SPOLEČNÉM POSTUPU ZADAVATELŮ PŘI CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ A O ZMOCNĚNÍ

CENTRÁLNÍHO ZADAVATELE

1. Mateřská škola Trojlístek, Praha 4, Bezová 4
se sídlem Bezová 1592/4,147 00 Praha 4, IČ: 61386448, jejímž jménem jedná Irena 
Michalcová, ředitelka

2. Mateřská škola BoTa, Praha 4, Boleslavova la
se sídlem Boleslavova 1675/la, 140 00 Praha 4, IČ: 47611669, jejímž jménem jedná Mgr. et 
Mgr. Ivana Bendlová, ředitelka

3. Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Sdružení 1080
se sídlem Sdružení 1080,140 00 Praha 4, IČ: 61384518, jejímž jménem jedná Mgr. Romana 
Mrázková, ředitelka

4. Mateřská škola, Praha 4, Fillova 11
se sídlem Fillova 11/1084,140 00 Praha 4, IČ: 61384631, jejímž jménem jedná Bc. Dana 
Benešová, ředitelka

5. Spořilovská mateřská škola, Praha 4, Jihozápadní 4
se sídlem Jihozápadní 4/1760,14100 Praha 4, IČ: 61384241, jejímž jménem jedná Jana 
Zátková, ředitelka

6. Mateřská škola, Praha 4, Jílovská 75
se sídlem Jílovská 75/1175,142 00 Praha 4, IČ: 61384453, jejímž jménem jedná Mgr. Alena 
Šebková, ředitelka

7. Mateřská škola, Praha 4, Jitřní 2
se sídlem Jitřní 424/2,147 00 Praha 4, IČ: 61384615, jejímž jménem jedná Mgr. Markéta 
Rolníkové, ředitelka

8. Mateřská škola, Praha 4, K Podjezdu 2
se sídlem K Podjezdu 1077/2,140 00 Praha 4, IČ: 61385212, jejímž jménem jedná Eva 
Doležalová, ředitelka

9. Mateřská škola Matěchova, Praha 4, Halasova 1069
se sídlem Halasova 1069,140 00 Praha 4, IČ: 61384411, jejímž jménem jedná Mgr, Erika 
Štanclová, ředitelka

10. Mateřská škola, Praha 4, Mezivrší 15
se sídlem Mezivrší 32/15,147 00 Praha 4, IČ: 47611383, jejímž jménem jedná Bc. Marie 
Pavlíková, ředitelka

11. Mateřská škola Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540
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se sídlem Měchenická 2540,141 00 Praha 4, IČ: 61384119, jejímž jménem jedná PaedDr. 
Miloslava Makovičková, ředitelka

12. Mateřská škola, Praha 4, Němčická 16
se sídlem Němčická 16/1111,147 00 Praha 4, IČ: 61385191, jejímž jménem jedná Mgr.
Alena Slípková, ředitelka

13. Mateřská škola, Praha 4, Přímětická 1247
se sídlem Přímětická 1247,141 00 Praha 4, IČ: 61384470, jejímž jménem jedná Eva 
Kuříková, ředitelka

14. Mateřská škola 4 pastelky, Praha 4, Sedlčanská 14
se sídlem Sedlčanská 14/526,14100 Praha 4, IČ: 61384658, jejímž jménem jedná Mgr. 
Zdenka Nováková, ředitelka

15. Mateřská škola, Praha 4, Svojšovická 3
se sídlem Svojšovická 2923/3,141 00 Praha 4, IČ: 61384526, jejímž jménem jedná Mgr. Jana 
Merhautová, ředitelka

16. Krčská mateřská škola, Praha 4, Tajovského 1309
se sídlem Tajovského 1309,142 00 Praha 4, IČ: 61384771, jejímž jménem jedná Bc. Marie 
Seidlová, ředitelka

17. Mateřská škola, Praha 4, V Zápolí 1249
se sídlem V Zápolí 1249,140 00 Praha 4, IČ: 61384666, jejímž jménem jedná Bc. Libuše 
Tomanová, ředitelka

18. Mateřská škola, Praha 4, Voráčovská 2
se sídlem Voráčovská 324/2,147 00 Praha 4, IČ: 61385204, jejímž jménem jedná Bc. Iva 
Kopecká, ředitelka

19. Mateřská škola Alšovy sady, Praha 4, Na Větrově 22
se sídlem Na Větrově 22/1022,142 00 Praha 4, IČ 61385026, jejímž jménem jedná Bc. 
Andrea Rajbrová, ředitelka

20. Mateřská škola, Praha 4, Na Zvoničce 13
se sídlem Na Zvoničce 13/1030,147 00 Praha 4, IČ: 61384402, jejímž jménem jedná Ilona 
Zárubová, ředitelka

21. Základní škola, Praha 4, Bítovská 1
se sídlem Bítovská 1246/1,140 00 Praha 4, IČ: 45242810, jejímž jménem jedná PaedDr. 
Michal Novák, ředitel

22. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, 
Filosofská 3
se sídlem Filosofská 3/1166,142 00 Praha 4, IČ: 60435917, jejímž jménem jedná PaedDr. 
Václava Mašková, ředitelka
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23. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100
se sídlem Horáčkova 1100,140 00 Praha 4, IČ: 60436221, jejímž jménem jedná Mgr. Bc.
Jana Libichová, ředitelka

24. Základní škola U Krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320
se sídlem Jánošíkova 1320,142 00 Praha 4, IČ: 47611642, jejímž jménem jedná Ing. Bc. 
Dagmar Malinová, ředitelka

25. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova 1003
se sídlem Jeremenkova 1003,147 00 Praha 4, IČ: 47611413, jejímž jménem jedná Mgr.
Iveta Jandová, ředitelka

26. Základní škola, Praha 4, Jílovská 1100
se sídlem Jílovská 1100,142 00 Praha 4, IČ: 61384216, jejímž jménem jedná Mgr. Josef 
Smetana, ředitel

27. Základní škola, Praha 4, Jižní IV., 10
se sídlem Jižní IV., 10/1750,141 39 Praha 4, IČ: 61384828, jejímž jménem jedná Mgr. Bc. 
Daniel Kaiser, ředitel

28. Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2
se sídlem Křesomyslova 724/2,140 00 Praha 4, IČ: 61386201, jejímž jménem jedná Mgr. 
Hana Holmanová, ředitelka

29. Škola Kavčí hory - Mateřská škola. Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K 
Sídlišti 840
se sídlem K Sídlišti 840,147 00 Praha 4, IČ: 48134023, jejímž jménem jedná Mgr. Helena 
Pondělíčková, ředitelka

30. Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 2
se sídlem Mendíků 2/1000,141 00 Praha 4, IČ: 60435348, jejímž jménem jedná Mgr. Jitka 
Poková, ředitelka

31. Základní škola, Praha 4, Na Chodovci 54
se sídlem Na Chodovci 54/2700,141 40 Praha 4, IČ: 61384704, jejímž jménem jedná Mgr,
Bc. Miloslav Ráž, ředitel

32. Základní škola, Praha 4, Na Líše 16
se sídlem Na Líše 16/936,141 00 Praha 4, IČ: 48132900, jejímž jménem jedná Mgr. Bc. 
Václav Hlinka, ředitel

33. Základní škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, Praha 4, Na 
Planině 1393
se sídlem Na Planině 1393,146 00 Praha 4, IČ: 60435909, jejímž jménem jedná Mgr. Filip 
Novák, ředitel

34. Základní škola, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140
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se sídlem Nedvědovo nám. 140,147 00 Praha 4, IČ; 61384224, jejímž jménem jedná Mgr. 
Josef Blecha, ředitel

35. Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49
se sídlem Ohradní 49/1366,145 00 Praha 4, IČ: 60435674, jejímž jménem jedná Mgr, Eva 
Smažíková, ředitelka

36. Základní škola, Praha 4, Plamínkové 2
se sídlem Plamínkové 2/1593,140 00 Praha 4, IČ: 60435640, jejímž jménem jedná Mgr, Ivan 
Tuček, ředitel

37. Základní škola, Praha 4, Poláčkova 1067
se sídlem Poláčkova 1067,140 00 Praha 4, IČ: 61384755, jejímž jménem jedná Mgr. Martina 
Lipárová, ředitelka

38. Základní škola, Praha 4, Školní 700
se sídlem Školní 700,147 00 Praha 4, IČ: 60435500, jejímž jménem jedná Mgr. Jiří Vybíral, 
ředitel

39. Základní škola, Praha 4, Táborská 45
se sídlem Táborská 45/421,140 00 Praha 4, IČ: 47611456, jejímž jménem jedná PhDr. Bc. 
František Prokop, ředitel

40. Ústav sociálních služeb v Praze 4, příspěvková organizace
se sídlem Podolská 208/31,14700 Praha 4, IČ: 70886199, jejímž jménem jedná Ing. Jan 
Schneider, ředitel

41. Zdravotnické zařízení městské části Praha 4,
se sídlem 14000 Praha 4 - Krč, Kotorská 40, IČ: 44846291, jejímž jménem jedná Ing. Jan 
Schneider, ředitel
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příloha 2

VÝŇATEK ZE SMLOUVY O SPOLEČNÉM POSTUPU ZADAVATELŮ PŘI CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ
A O ZMOCNĚNÍ CENTRÁLNÍHO ZADAVATELE

Smlouva o společném postupu zadavatelů při 
centralizovaném zadávání a o zmocnění 

centrálního zadavatele

SMLOUVA O SPOLEČNÉM POSTUPU ZADAVATELŮ

PRI CENTRALIZOVANÉM ZADAVANI A O ZMOCNĚNI CENTRÁLNÍHO ZADAVATELE
č. SML/2018/0145/OPR

uzavřená v souladu s ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů a ust. § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění (dále jen „zákon") a dále v souladu s usnesením Rady MČ Praha 4

č. 4R-169/2018 ze dne 28. 2. 2018

(dále jen „smlouva")

Smluvní strany:

1. Městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 Krč, IČ 00063584, jejímž jménem jedná 
Mgr. Petr Štěpánek, CSc., starosta

(dále též jen „centrální zadavatel")

2, Mateřská škola Trojlístek, Praha 4, Bezová 4
se sídlem Bezová 1592/4, 147 00 Praha 4, ič: 61386448, jejímž jménem jedná Irena 
Michalcová, ředitelka

Mateřská škola BoTa, Praha 4, Boleslavova la
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se sídlem Boleslavova 1675/la, 140 00 Praha 4, IČ: 47611669, jejímž jménem jedná Mgr. et 
Mgr. Ivana Bendlová, ředitelka

Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Sdružení 1080
se sídlem Sdružení 1080, 140 00 Praha 4, IČ: 61384518, jejímž jménem jedná Mgr. Romana 
Mrázková, ředitelka

Mateřská škola, Praha 4, Fillova 11
se sídlem Fillova 11/1084, 140 00 Praha 4, IČ: 61384631, Jejímž jménem jedná Bc. Dana 
Benešová, ředitelka

Spořilovská mateřská škola, Praha 4, Jihozápadní 4
se sídlem Jihozápadní 4/1760, 141 00 Praha 4, IČ: 61384241, jejímž jménem jedná Jana 
Zátková, ředitelka

Mateřská škola, Praha 4, Jílovská 75
se sídlem Jílovská 75/1175, 142 00 Praha 4, IČ: 61384453, jejímž jménem jedná Mgr. Alena 
Šebková, ředitelka

Mateřská škola, Praha 4, Jitřní 2
se sídlem Jitřní 424/2, 147 00 Praha 4, IČ: 61384615, jejímž jménem jedná Mgr. Markéta 
Kolníková, ředitelka

Mateřská škola, Praha 4, K Podjezdu 2
se sídlem K Podjezdu 1077/2, 140 00 Praha 4, IČ: 61385212, jejímž jménem jedná Eva 
Doležalová, ředitelka

Mateřská škola Matěchova, Praha 4, Halasova 1069
se sídlem Halasova 1069, 140 00 Praha 4, IČ: 61384411, jejímž jménem jedná Mgr. Erika 
Štanclová, ředitelka

Mateřská škola, Praha 4, Mezivrší 15
se sídlem Mezivrší 32/15, 147 00 Praha 4, IČ: 47611383, jejímž jménem jedná Bc. Marie 
Pavlíková, ředitelka

Mateřská škola Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540
se sídlem Měchenická 2540, 141 00 Praha 4, IČ: 61384119, jejímž jménem jedná PaedDr. 
Miloslava Makovičková, ředitelka

Mateřská škola, Praha 4, Němčická 16
se sídlem Němčická 16/1111, 147 00 Praha 4, IČ: 61385191, jejímž jménem jedná Mgr. Alena 
Slípková, ředitelka

Mateřská škola, Praha 4, Přímětická 1247
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se sídlem Přímětická 1247,141 00 Praha 4, IČ: 61384470, jejímž jménem jedná Eva Kuříková, 
ředitelka

Mateřská škola 4 pastelky, Praha 4, Sedlčanská 14
se sídlem Sedlčanská 14/526, 141 00 Praha 4, IČ: 61384658, jejímž jménem jedná Mgr. 
Zdenka Nováková, ředitelka

Mateřská škola, Praha 4, Svojšovická 3
se sídlem Svojšovická 2923/3, 141 00 Praha 4, IČ: 61384526, jejímž jménem jedná Mgr. Jana 
Merhautová, ředitelka

Krčská mateřská škola, Praha 4, Tajovského 1309
se sídlem Tajovského 1309, 142 00 Praha 4, IČ: 61384771, jejímž jménem jedná Bc. Marie 
Seidlová, ředitelka

Mateřská škola, Praha 4, V Zápolí 1249
se sídlem V Zápolí 1249, 140 00 Praha 4, IČ: 61384666, jejímž jménem jedná Bc. Libuše 
Tomanová, ředitelka

Mateřská škola, Praha 4, Voráčovská 2
se sídlem Voráčovská 324/2, 147 00 Praha 4, IČ: 61385204, jejímž jménem jedná Bc. Iva 
Kopecká, ředitelka

Mateřská škola Alšovy sady, Praha 4, Na Větrově 22
se sídlem Na Větrově 22/1022,142 00 Praha 4, IČ 61385026, jejímž jménem jedná Bc. Andrea 
Rajbrová, ředitelka

Mateřská škola, Praha 4, Na Zvoničce 13
se sídlem Na Zvoničce 13/1030, 147 00 Praha 4, IČ: 61384402, jejímž jménem jedná Ilona 
Zárubová, ředitelka

Základní škola, Praha 4, Bítovská 1
se sídlem Bítovská 1246/1, 140 00 Praha 4, IČ: 45242810, jejímž jménem jedná PaedDr. 
Michal Novák, ředitel

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, 
Filosofská 3
se sídlem Filosofská 3/1166, 142 00 Praha 4, IČ: 60435917, jejímž jménem jedná PaedDr. 
Václava Mašková, ředitelka

První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100
se sídlem Horáčkova 1100,140 00 Praha 4, IČ: 60436221, jejímž jménem jedná Mgr. Bc. Jana 
Libichová, ředitelka
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Základní škola U Krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320
se sídlem Jánošíkova 1320, 142 00 Praha 4, IČ: 47611642, jejímž jménem jedná Ing. Bc. 
Dagmar Malinová, ředitelka

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova 1003
se sídlem Jeremenkova 1003, 147 00 Praha 4, IČ: 47611413, jejímž jménem jedná Mgr. Iveta
Jandová, ředitelka

Základní škola, Praha 4, Jílovská 1100
se sídlem Jílovská 1100, 142 00 Praha 4, IČ: 61384216, jejímž jménem jedná Mgr. Josef 
Smetana, ředitel

Základní škola, Praha 4, Jižní IV., 10
se sídlem Jižní IV., 10/1750, 141 39 Praha 4, IČ: 61384828, jejímž jménem jedná Mgr. Bc. 
Daniel Kaiser, ředitel

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2
se sídlem Křesomyslova 724/2, 140 00 Praha 4, IČ: 61386201, jejímž jménem jedná Mgr. 
Hana Holmanová, ředitelka

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K 
Sídlišti 840
se sídlem K Sídlišti 840, 147 00 Praha 4, IČ: 48134023, jejímž jménem jedná Mgr. Helena 
Pondělíčkové, ředitelka

Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 2
se sídlem Mendíků 2/1000, 141 00 Praha 4, IČ: 60435348, jejímž jménem jedná Mgr. Jitka 
Poková, ředitelka

Základní škola, Praha 4, Na Chodovci 54
se sídlem Na Chodovci 54/2700, 141 40 Praha 4, IČ: 61384704, jejímž jménem jedná Mgr. Bc. 
Miloslav Ráž, ředitel

Základní škola, Praha 4, Na Líše 16
se sídlem Na Líše 16/936,141 00 Praha 4, IČ: 48132900, jejímž jménem jedná Mgr. Bc. Václav 
Hlinka, ředitel

Základní škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, Praha 4, Na 
Planině 1393
se sídlem Na Planině 1393, 146 00 Praha 4, IČ: 60435909, jejímž jménem jedná Mgr. Filip 
Novák, ředitel

Základní škola, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140
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se sídlem Nedvědovo nám. 140, 147 00 Praha 4, IČ: 61384224, jejímž jménem jedná Mgr. 
Josef Blecha, ředitel

Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49
se sídlem Ohradní 49/1366, 145 00 Praha 4, IČ: 60435674, jejímž jménem jedná Mgr. Eva 
Smažíková, ředitelka

Základní škola, Praha 4, Plamínkové 2
se sídlem Plamínkové 2/1593, 140 00 Praha 4, IČ: 60435640, jejímž jménem jedná Mgr. Ivan 
Tuček, ředitel

Základní škola, Praha 4, Poláčkova 1067
se sídlem Poláčkova 1067,140 00 Praha 4, IČ: 61384755, jejímž jménem jedná Mgr. Martina 
Lipárová, ředitelka

Základní škola, Praha 4, Školní 700
se sídlem Školní 700, 147 00 Praha 4, IČ: 60435500, jejímž jménem jedná Mgr. Jiří Vybíral, 
ředitel

Základní škola, Praha 4, Táborská 45
se sídlem Táborská 45/421,140 00 Praha 4, IČ: 47611456, jejímž jménem jedná PhDr. Bc. 
František Prokop, ředitel

Ústav sociálních služeb v Praze 4, příspěvková organizace
se sídlem Podolská 208/31, 14700 Praha 4, IČ: 70886199, jejímž jménem jedná Ing. Jan 
Schneider, ředitel

Zdravotnické zařízení městské části Praha 4,
se sídlem 14000 Praha 4 - Krč, Kotorská 40, IČ: 44846291, jejímž jménem jedná Ing. Jan 
Schneider, ředitel

(společně dále též jen „zadavatelé")

(centrální zadavatel a zadavatelé společně dále též jen „smluvní strany" a jednotlivě „smluvní 
strana")

Preambule

vzhledem k tomu, že:
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(A) Smluvní strany si přejí získat subjekt pro dodávku elektrické energie a pro dodávku 
zemního plynu (dále také jen komodity) v objektech vlastněných centrálním zadavatelem a 
v objektech organizací zřizovaných centrálním zadavatelem;

(B) Smluvní strany mají zájem na realizaci veřejné zakázky nazvané „Výběr dodavatele 
elektrické energie a výběr dodavatele zemního plynu v objektech organizací zřizovaných 
MČ Praha 4 pro rok 2019 až 2021" (dále jen „veřejná zakázka"), která bude rozdělena na 
dvě samostatné části dle ust. § 35 zákona, kdy

a. 1. část veřejné zakázky tvoří Sdružené služby dodávky elektřiny, a

b. 2. část veřejné zakázky tvoří Sdružené služby dodávky zemního plynu;

(C) Smluvní strany mají zájem na dosažení úspor při nákupu komodit formou centralizovaného 
zadávání;

(D) Zadavatelé mají zájem, aby centrální zadavatel ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) 
zákona provedl zadávací řízení a zadal veřejnou zakázku, a to jménem a na účet 
zadavatelů.

(E) Smluvní strany mají zájem si ve smlouvě vymezit vzájemná práva a povinnosti v souladu 
s centralizovaným zadáváním.

se smluvní strany dohodly takto:

1. Předmět a účel Smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností centrálního zadavatele a 
zadavatelů k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné 
zakázky.

Účelem této smlouvy je ustanovení centrálního zadavatele, který provede centralizované zadání 
veřejné zakázky ve smyslu zákona, jakož i potřebné pověření centrálního zadavatele k jednání v 
zastoupení zadavatelů za účelem zajištění dodávek elektrické energie a dodávek zemního plynu do 
všech odběrných míst v rámci veřejné zakázky.

Veřejná zakázka bude zadávána jako nadlimitní, a to formou otevřeného řízení dle § 56 zákona.

Práva a povinnosti smluvních stran

Smluvní strany se dohodly, že centrální zadavatel pořídí dodávky vyplývající z veřejné zakázky na účet 
svůj a všech zadavatelů v rozsahu vymezeném zadávacími podmínkami na veřejnou zakázku a 
jménem svým a jménem zadavatelů, kteří ho pro další úkony za tímto účelem zplnomocňují na 
základě této smlouvy. Centrální zadavatel bude při své zadavatelské činnosti postupovat podle 
zákona, případně i podle svých vnitřních norem.
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Zadavatelé se zavazují poskytnout centrálnímu zadavateli veškerou nezbytnou součinnost při 
provádění zadávacího řízení a zadání veřejné zakázky, a to zejména poskytnutí veškerých nezbytných 
dokumentů a informací pro realizaci veřejné zakázky.

Zadavatelem, který je pověřen vystupovat za zadavatele navenek vůči třetím osobám a informačnímu 
systému, je centrální zadavatel. Centrální zadavatel je rovněž oprávněn podepsat smlouvu s vítězným 
dodavatelem o dodávce elektrické energie, resp. sdružených služeb dodávky elektrické energie a 
smlouvu s vítězným dodavatelem o dodávce zemního plynu, resp. sdružených služeb dodávky 
zemního plynu, a to jménem a za všechny zadavatele v rámci centrálního zadávání. Centrální 
zadavatel je rovněž oprávněn dále zplnomocnit dodavatele, se kterým bude uzavřena smlouva o 
sdružených službách dodávek komodity, k jednání s dosavadními dodavateli sdružených služeb 
dodávky komodity, ukončení poskytování těchto služeb, zejména vypovězení smlouvy s dosavadními 
dodavateli sdružených služeb dodávky komodity, sjednávání smluv o připojení, sjednávání smluv 
nových s dodavateli sdružených služeb apod. K prokázání tohoto oprávnění bude sloužit výhradně 
tato smlouva a nebude potřeba již žádné další plné moci, která by tuto skutečnost potvrzovala. 
Vyskytla-li by se však potřeba vystavit pro jednání s dodavatelem, se kterým bude uzavřena smlouva 
o sdružených službách dodávek komodity, plnou moc ze strany centrálního zadavatele či kteréhokoli 
zadavatele, zavazují se tito plnou moc neprodleně vystavit.

Zadavatelé jsou povinni:

• informovat centrálního zadavatele o všech podstatných skutečnostech majících vliv na 
průběh zadávacího řízení a jeho zákonnost,

• poskytnout centrálnímu zadavateli maximální součinnost tak, aby mohlo být započato s 
odběrem sjednaných dodávek komodity od dodavatele, se kterým bude uzavřena 
smlouva o sdružených službách dodávek komodity, v nejkratším možném termínu.

• akceptovat sjednané obchodní podmínky stanovené centrálním zadavatelem v 
zadávacích podmínkách.

31/33



Zákazník:

PŘÍLOHA 3

SEZNAM ODBĚRNÝCH MÍST A JEJICH TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Městská část Praha 4

Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 Krč, IČ: 00063584

Smlouva o sdružených službách dodávky plynu
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27ZGI00Z0570936X

ZS s rožiiTenou výukou tělesné 

výchovy, Praha 4, Jitrni I6S 08548733 Praha jitfní 18578 1.1.2019 S26 PPO.a.1. bea omezení ba omacni ba vyhodnocení 102 89 77 49 18 8 6 6 15 48 76 93 S85

27ZGIOOZODOI257H Z£. Praha 4, Jižní IV 10 81384828 A^ha Jáni IV 1750710 1.1.2019 788 PPD.ai. ba ometeni ba otnacní ba vyhodnocení 157 137 119 78 28 12 9 10 23 70 117 144 90C

žTZCiOOZOOOlbáév Zl Praha 4 Kčesomyriena 2 81388201 ft^ha Kčesetnyilgva 72472 1.1.2019 789 PPO.a.1. ba omaení ba omaení ba vyhodnocení 150 131 113 72 26 II 8 9 22 87 III 137 857

Í7ZClOOZOOOi9<MA ZSa H& Praha 4. Sdručera 1080 8I384SI8 Praha Sdrsfácra 108072a 1.1.2019 892 PPO.a.s. ba omacni ba omaení ba vyhodnocení 170 148 128 82 30 13 10 10 2S 78 128 ISS 973

27ZGIOOZOOOI966P Zi Praha 4. dcolia 700 8O43SS00 Praha ikelni Tool'S 1.1.2019 728 PPD.ai. ba omecní ba omámí ba vyhodrtoeení 129 1(2 97 62 23 10 7 8 19 57 98 118 738

Í7ZG(OOZ0002024Z Zl Praha 4. Táborská 4S 47811458 Praha Tabcnlá42IMS 1.1.2019 828 PPD.ij. ba omezeni ba omacni ba vyhodnocení 132 lis 99 84 23 10 7 8 19 59 98 121 7SS

*KAP|e vypočtena no titdadž platného Včtcntoj EPU pro dané obdobi





Příloha 3 -Seznam Odbémých místa Zákazníka a jejích technická specifikace pro kaiegohl MO

Etc kód Zákazník IČ obec Název OM, ulice/Čp/Č.o

roční

odběr

MWh

distribuční zóna
termín dodávek plynu pro 

odběrné místo od

1 272G100Z0022108H Troilístek. Praha 4. Bezová 4 6138644B Praha MÍ Trojlístek. Praha 4, Bezová 4 PPO, a.s. 1.1.2019

2 272G100Z0036330H Trojlístek. Praha 4. Bezová 4 61386448 Praha MS Trojlístek. Praha 4. Bezová 4 PPO. a.s. M.2019

3 27ZG100Z00245610 ZS. Praha 4. Bítovská 1 4S242810 Praha ZÍ, Praha 4. Bítovská 1 28 PPO. a.s. 1.1 2019

4 27ZG100Z002633SN mí E(o Ta. Praha 4, Boleslavova la 47611669 Praha MÍ 6o Ta, Praha 4, Boleslavova la 133 PPO. a.s. 1.1.2019

S 27Z6100Z0007021G Zí a Mí, Praha 4. Sdruženi 1080 61384518 Praha ZÍ a Mí. Praha 4, Sdruženi 1080 242 PPO. a.s. 1.1.2019

6 27ZG100Z0018426G MÍ. Praha 4. Fillova 11 61384631 Praha MÍ. Praha 4. Fillova 11 8 PPO. a.s. 1.1.2019

7 27ZG10070026IX)1F Z$ s rozšířenou vvukou lazvků. Praha 4. Fjlosofs 6043S917 Praha ZÍ s rozšířenou výukou lazvků. Praha 4, Filosofská 3 23 PPO. a.s. 1.1.2019

8 27ZG100Z0026798K ZÍ s rozšířenou výukou jazvků, Praha 4. Jeremer 47611413 Praha ZÍ s rozšířenou výukou lazvků. Praha 4, Jeremenkova 1003 3 PPO. a.s. 1.1.2019

9 27ZG100Z0025999F První iazvková ZÍ. Horáčkova 1100 60436221 Praha První jazyková ZÍ, Horáčkova 1100 0 PPO. a.s. 1.1.2019

10 27ZG100Z0026000H První iazvková ZÍ, Horáčkova 1100 60436221 Praha První iazvková Zí. Horáčkova 1100 30 PPO. a.s. 1.1.2019

11 27ZG100200239130 MÍ Trojlístek. Praha 4. Rezová 4 61386448 Praha MÍ Trojlistek. Praha 4. Bezová 4 150 PPO. a.s. 1.1.2019

12 27ZG100Z0023766B ZÍ U Krčskóho lesa. JánoSIkova 1320 47611642 Praha Zí U Krčského lesa, JánoSIkova 1320 26 PPO. a.s. 1.1.2019

13 27ZG1CI0Z0021199U Spořilovská MÍ. Praha 4. JihozáDadní4 61384241 Praha Soořiiovská MÍ. Praha 4. JihozáDadnI 4 160 PPO. a.s. 1.1.2019

14 27ZG100Z0019362B ZÍ, Praha 4. Jilovská 1100 61384216 Praha Zí, Praha 4. JRovská 1100 67 PPO. a.s. 1.1.2019

15 27ZG100Z00193574 ZÍ, Praha 4. Jílovská 1100 61384216 Praha Zí. Praha 4. Jilovská 1100 0 PPO. a.s. 1.1.2019

16 272G100200191679 Mí. Praha 4. Jílovská 7S 613S4453 Praha MÍ. Praha 4. Jilovská 75 5 PPO. a.s. 1.1.2019

17 27ZG100Z0018642A Mí. Praha 4. JRřnlZ 61384615 Praha Mí. Praha 4, Jitřní 2 10 PPO. a.s. 1.1.2019

18 272G100Z00208S9] ZÍ. Praha4. JilnlIV 10 61384828 Praha Zí. Praha 4. Jižní IV 10 PPO. a.s. 1.1.2019

19 27ZG100Z006S670R ZÍ. Praha 4. JíInilV 10 61384828 Praha ZÍ. Praha 4. JíŽnI IV 10
912

PPO, a.s. 1.1.2019

20 27ZG100Z00682044 ZÍ. Praha 4. JUnl IV10 61384828 Praha ZS. Praha 4. Užni IV10 PPO. a.s. 1.1.2019

21 27ZG100Z006620S2 ZÍ. Praha 4. JUnl IV10 61384828 Praha Zí. Praha 4. Jižni IV 10 PPO. a.s. 11 2019

22 27ZG100Z01671216 MČ Praha 4 00063584 Praha MČ Praha 4 69 PPO. a.s. 1.1.2019

23 27ZG100Z00193663 MÍ. Praha 4. K oodlezdu 2 61385212 Praha MŠ. Praha 4. K podjezdu 2 286 PPO. a.s. 1.1.2019

24 27ZG100Z0027092I íkola KavČI horv * MÍ. ZÍ a Střední odborná Sko 48134023 Praha íkoia Kavčí horv - MÍ, Zí • Střední odborná Skota služeb. K sldlíStl 840 27 PPO, a.s. 1.1.2019

25 27ZG100Z0018649X íkola Kavčí horv • MÍ. ZÍ a Střední odborná Sko 48134023 Praha íkola Kavči horv ■ Mí, ZÍ a Střední odborná Skota služeb. K sidliStí 840 6 PPO. a.s. 1.1.2019

26 27ZG100Z00134264 ZZ Praha4 44846291 Praha ZZ Praha4 9 PPO. a.s. 1.1.2019

27 27ZG100Z00203827 MÍ 4 oastelkv. Praha 4, Sedlčanská 14 61384658 Praha MÍ 4 pastelky. Praha 4, Sedlčanská 14 7 PPO. a.s. 1.1.2019

28 27Z6100Z0019809W Krčská MÍ. Praha 4. Taiovského 1309 61384771 Praha Krčská MÍ. Praha 4. Taiovského 1309 3 PPO. a.s. 1.1.2019

29 27ZG100Z0661167E mS Matéchova. Praha 4. Halasova 1069 61384411 Praha Mí Matéchova. Praha 4. Halasova 1069 7 PPO. a.s. 1.1.2019

30 27ZG100Z002SS7S8 ZÍ a Mí. Praha 4.Mendíkú 2 60435348 Praha ZÍ a MÍ, Praha 4,Mendlků 2 27 PPO, a.s. 1.1.2019

31 27ZG100Z00542870 ZÍ a MÍ, Praha 4.Mendíků 2 60435348 Praha ZíaMÍ. Praha 4.Mendlků 2 6 PPO. a.s. 1.1.2019

32 27ZG100Z00239440 MÍ. Praha 4. Mezivrii 15 47611383 Praha MÍ, Praha 4. MezivrSi 15 156 PPO. a.s. 1.1.2019

33 27ZG100Z0019377Z MÍ 8o Ta, Praha 4. Boleslavova la 47611669 Praha MÍ Bo Ta. Praha 4. Boleslavova la
78

PPO. a.s. 1.1.2019

34 27ZG10OZ0OS12O2C MÍ BoTa. Praha 4, Boleslavova la 47611669 Praha MÍ Bo Ta. Praha 4. Boleslavova la PPO. a.s. 1.1.2019

3S 27ZG100Z00193647 MÍ Na Chodovci. Praha 4. Máchenická 2540 61384119 Praha MÍ Na Chodovci. Praha 4. Méchenická 2540 3 PPO. a.s. 1.1.2019
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36 27ZG100Z0019379V Zl Praha 4. Na Chodovci 54 61384704 Praha ZS. Praha 4. Na Chodovci 54 23 PPD.a.s. 1.1.2019

37 27ZC100Z0009107X m5. Praha 4. V ZipoK 1249 61384666 Praha MS. Praha 4. VZáooll 1249 151 PPO. a.s. 1.1.2019

33 27ZG10020023721X Z5. Praha 4. Na Li!* 16 48132900 Praha ZS. Praha 4. NalKel6 31 PPD. a.s. 1.1.2019

39 27ZG100Z000S194W $ roziifanou vvukou matematiky a oHrodově 60435909 Praha Z5 s roziilenou vvukou matematiky a ořirodovéd. ořcdmétú. Na olaniné 1393 0 PPO, a.s. 1.1.2019

40 27ZG100Z00260S91 Z5 i roziifertou vvukou matematiky a ofírodová 60435909 Praha zS s roziíFenou vvukou matematikv a očírodovéd. oFedmétů, Na olaniné 1393 21 PPO. a.s. 1.1.2019

41 27ZG100Z0018S18e mS Aliovy sadv. Praha 4. Na Vétrové 22 61385026 Praha mS Aliow sady. Praha 4. Na Větrově 22 106 PPD. a.s. 1.1.2019

42 27ZG100Z0030785C Allow sady, Praha 4 Na Vétrové 22 61385026 Praha MS AUow sadv. Praha 4 Na Vétrové 22 96 PPD. as. 1.1.2019

43 27ZG100Z00472S62 25. Praha 4. Nedvědovo náméstl 140 61384224 Praha ZS. Praha 4. Nedvědovo náměstí 140 255 PPD. a.s. 1.1.2019

44 272G100Z00383790 Z5, Praha 4, Nedvědovo námésti 140 61384224 Praha ZS. Praha 4. Nedvědovo náměstí 140 11 PPD. a s. 1.1.2019

45 27ZG100Z00383802 Z5. Praha 4. Nedvědovo náměstí 140 61384224 Praha zS. Praha 4. Nedvědovo náměstí 140 453 PPD. a.s. 1.1.2019

46 27ZG100200193809 m5. Praha 4. NémZická 16 61385191 Praha mS. Praha 4. Němčická 16 16 PPD. a.s. 1.1.2019

47 27ZG100Z00258722 Zi a m5. Praha 4. Ohradnl 49 60435674 Praha Z5 a mS. Praha 4. Ohradní 49 41 PPO. a.s. 1.1.2019

48 27ZG100Z0018425I ZšaM$. Praha 4. Ohradn(49 60435674 Praha ZS a mS. Praha 4. Ohradní 49 12 PPO. a.s. 1.1.2019

49 27Z6100Z0025874Z ZS. Praha 4. Ptamínkové 2 60435640 Praha ZS. Praha 4. Plamínkové 2 21 PPD. a.s. 1.1.2019

SO 27ZG100Z0019298V Z5. Praha 4. Poláčkova 1067 61384755 Praha ZS. Praha 4. Poláčkova 1067 0 PPD. a.s. 1.1.2019

SI 272G100Z0019299T Z5. Praha 4. Poláčkova 1067 61384755 Praha ZS. Praha 4. Poláčkova 1067 25 PPD. a.s. 1.1.2019

$2 27ZG100Z0019303R MS. Praha 4. PMmétIcki 1247 61384470 Praha mS. Praha 4. PFimětická 1247 284 PPD. a.s. 1.1.2019

S3 27ZG100Z00134248 ZZPraha4 44846291 Praha ZZPraha4 12 PPO. a.s. 1.1.2019

54 27ZG10070007081Z ZZ Praha4 44846291 Praha ZZPraha4 75 PPD. a.s. 1.1 2019

55 27ZG100Z0018427E mS 4 pastelky. Praha 4. Sedlčanská 14 61384658 Praha MS 4 oastelkv. Praha 4. Sedlčanská 14 4 PPD. a.s. 1.1.2019

56 27ZG100Z0026886N Oss Praha 4 70866199 Praha Ú5S Praha 4 17 PPD, a.s. 1.1.2019

57 27ZG100Z00193aGL mS. Praha 4. SvolJovlcki 3 61384526 Praha M$. Praha 4. Svoilovická 3 6 PPD. a.s. 1.1.2019

58 27Z6100205707553 ZS. Praha 4. SkoinI 700 6043SSOO Praha zS. Praha 4. Školní 700 452 PPD.a.s. 1.1.2019

59 27Z6100200241S16 mS Elo Ta. Praha 4, Boleslavova la 47611669 Praha MŠ Bo Ta. Praha 4. Boleslavova la 161 PPD. a.s. 1.1.2019

GO 27ZG100Z0019309F Krčská MS. Praha 4. Taiovského 1309 61384771 Praha Krčská MŠ, Praha 4. Taiovského 1309 16 PPD.a.s. 1 1.2019

61 27ZG100Z0008n44 mS Trojlístek. Praha 4. Bezová 4 61386448 Praha MŠ Troilístek. Praha 4. Bezová 4
137

PPD. a.s. 1.1.2019

62 27ZG100Z0019420N MSTrclliStek. Praha 4. Bezová 4 61386448 Praha MŠ Troilístek. Praha 4. Bezová 4 PPD. as. 1.1.2019

63 2726100Z0019311S SpoNIovská mS. Praha 4. Jihotáoadnl 4 61384241 Praha SooFílovská MŠ, Praha 4. Jihozápadní 4 6 PPD. a.s. 1.1.2019

64 27ZG100Z0008010G mS. Praha 4. V Zápoli 1249 61384666 Praha MŠ. Praha4.VZápolll249 223 PPD. a.s. 1.1.2019

65 27ZG100Z0019315K MS. Praha 4. Voráčovská 2 6138S204 Praha MŠ. Praha 4. Voráčovská 2 114 PPD. a.s. 1.1.2019
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PŘÍLOHA 4

VZOR OZNÁMENÍ O ZAPOČETÍ DODÁVKY PLYNU DO BUDOUCÍHO ODBĚRNÉHO MÍSTA 

Zákazník;

[•], se sídlem [•], IČ [•], jejímž jménem jedná [•],[•]

Bankovní spojení: [•]

Číslo účtu: [•]

Tel.: [•]

E-mail: [•]

činí vůči Dodavateli Oznámení dle odst. 6.16 Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu 
uzavřené dne [•] mezi Dodavatelem a Zákazníkem, jehož prostřednictvím Dodavateli ohlašuje, že si 
přeje, aby Dodavatel započal s dodávkou plynu do Budoucího odběrného místa Zákazníka.

Odběrné místo a jeho technická specifikace je následující:

Odběrné místo: [adresa]

Smlouva o sdružených službách dodávky plynu

Číslo odběrného místa

Adresa Odběrného místa

EIC (jednoznačný identifikátor odběrného místa)

Zúčtovací kategorie

Předpokládaná doba zahájení dodávek plynu: [•]. 

V Praze dne [•]

[označení Zákazníka] 
[označení jednající osoby] 

[funkce]
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PRAŽSKÁ
plvnArenskA

PLNA MOC

Obchodní společnost Pražská plynárenská, a. s., IČO: 60193492, se sídlem Pra^a 1 - Nové 
Město, Národní 37, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 2337, zastoupená předsedou představenstva papem Ing. Pavlem 
Janečkem a členem představenstva panem Ing. Milanem Cízlem zmocňuje zaměstnance

následující právní jednání:
I aby za společnost podepisoval

13.

14.

15.

19.

podávání nabídek v listinné a elektronické podobě na dodávky zemního plynu 
v kategorii maloodběratel/domácnost a na dodávky elektrické energie v kategorii 
maloodběratel - podnikatelé/maloodběratel - obyvatelstvo ze sítí m'zkého napětí, 
včetně veškerých souvisejících dokumentů

podávání a podepisování nabídek v listinné a elektronické podobě na dodávky 
zemního plynu v kategorii velkoodběratel/střední odběratel a na dodávky elektrické 
energie ze sítí vysokého napětí a velmi vysokého napětí, včetně veškerých 
souvisejících dokumentů

smlouvy na dodávky a smlouvy o sdružených službách dodávky - pro zenuií plyn 
kategorie maloodběratel/domácnost a pro elektrickou energii kategorie maloodběratel 
- podnikatelé/maloodběratel - obyvatelstvo ze sítí nízkého napětí, včetně změn a 
ukončem' smlouvy

právní jednám související s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních vedených podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména podávat a prokazovat 
kvalifikaci na dodávku plynu a/nebo elektrické energie, činit a podávat návrhy 
nabídek a podávat jiné návrhy činit jménem Zmocnitele příslušná čestná prohlášem', 
podával cenové nabídky a kvalifikační dokumentaci v elektronické formě a opatřenou 
zaručeným elektronickým podpisem v případech, kdy je taková forma podám' 
požadována, podepisovat návrhy smluv do zadávacích řízeni k udělení veřejné 
zakázky na dodávku plynu a/nebo elektřiny nebo na sdruženou službu dodávky plynu 
a/nebo elektřiny a po skončení výběrového řízení pouze u zakázek s předpokládanou 
hodnotou veřejné zakázky nepřevyšující částku ve výši 50 010 000 Kč podepsat 
smlouvu s příslušným zadavatelem

Pražská plynárenská, a. s., zapsaná v obchodním rcjstfiku vedeném Méstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337 

PP-11-002-15



21.

28.

29.

smlouvy o připojení k distribuční soustavě (v rámpi příslušných zmocnění 
od společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., nebo od zákažníka)

smlouvy o výkupu elektrické energie z výroben s instalovaným výkonem do nebo 
rovno 30 kW

registrace, odsouhlasem' provozm'ch řádů a obchodních podmínek, čestná prohlášení a 
ostatní úkony související s účastí na e-tržištích, v aukčních símch, aukčních portálech 
a obdobných obchodních platformách komerčního nebo koncesního typu, 
včetně uzavírání smluv s těmito portály

a zároveň odvolává plnou moc ze dne 20. 8. 2017.

V Praze dne 15. 2. 2018

Ing. Pgýel Janeček 
předseda představenstva

Tuto plnou moc přijímám

Ing. Milan Gízl 
člen představenstva

Pražská plynárenská, a. s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Méstským soudem v Praze, oddíl B. vložka 2337 

PP-11-002-15



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 104452_003659, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmem' osoby, která konverzi prove(iIa:|

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Praha 45 
Česká pošta, s.p. dne 12.06.2018

108549319-185432-180612144923




