
Fotodokumentace 

• Vše vyfotografoval Filip Monsberger 

 

Vstup do budovy 

 

Bezbariérový p ístup k budov  



 

Plošina pro invalidy 

 

Pohled z ulice Hlu ínské 



POLOŽKOVÝ ROZPO ET

Rozpo et 1 JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
SO01 M rná jednotka
Stavba Název stavby Po et jednotek
1 Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpo tu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové íslo 
Rozpo toval Po et list

Rozpis ceny

Název Celkem

HSV 252 412,02

PSV 477 204,79

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 729 616,81

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15 %  
DPH 15 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 
Zaokrouhlení

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

Kancelá ský objekt

Kancelá ský objekt Bolatice

Kancelá ský objekt - Bolatice

0,00 CZK

         

153 220,00 CZK

882 837,00 CZK

0,19 CZK

0,00 CZK
729 616,81 CZK
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1 Kancelá ský objekt Bolatice Rozpo et : 1
SO01 Kancelá ský objekt

REKAPITULACE DÍL

Stavební díl Typ dílu Celkem
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 89 998,65
5 Komunikace HSV 1 649,68
61 Upravy povrch  vnit ní HSV 88 311,84
62 Upravy povrch  vn jší HSV 40 698,68
64 Výpln  otvor HSV 0,00
96 Bourání konstrukcí HSV 28 302,99
97 Prorážení otvor HSV 3 450,20
725 Za izovací p edm ty PSV 21 787,67
766 Konstrukce truhlá ské PSV 63 105,53
767 Konstrukce záme nické PSV 2 069,00
771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 10 711,88
776 Podlahy povlakové PSV 362 976,78
781 Obklady keramické PSV 16 553,93

CELKEM  OBJEKT 729 616,83

Stavba :
Objekt : Kancelá ský objekt - Bolatice
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S: 1
O: SO01
R: 1

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 342255024RT1 P í ky z desek Ytong tl. 10 cm, desky P 2 - 500, 599 x 
249 x 100 mm

m2 81,49000 451,53 36 795,18

2 342255028RT1 P í ky z desek Ytong tl. 15 cm, desky P 2 - 500, 599 x 
249 x 150 mm

m2 64,45200 584,86 37 695,40

3 311270044RAC Zdivo z tvárnic Ytong hladkých, tlouš ka 30 cm, tvárnice 
500 x 250 x 300 mm, P 4 - 600

m3 4,06080 3 475,78 14 114,45

4 317120031RAB P eklad z U tvarovek Ytong a dobetonování, výztuž, U 
profil P3-550 60 x 25 x 30 cm

kus 3,00000 464,54 1 393,62

Díl: 5 Komunikace
5 596100030RAD Chodník z dlažby betonové, podklad št rkopísek, dlažba 

HBB 50 x 50 x 5 cm
m2 2,34000 704,99 1 649,68

Díl: 61 Upravy povrch  vnit ní
6 612420014RA0 Omítka st n vnit ní vápenocementová hladká m2 384,95200 229,41 88 311,84

Díl: 62 Upravy povrch  vn jší
7 622460010RAC Omítka st n vn jší b ízolitová, stupe  složitosti 4, lešení m2 17,44000 1 054,97 18 398,68

8 61143790.AR Dve e vchodové plast ROPLASTO 900x2200 otevíravé kus 1,00000 22 300,00 22 300,00

Díl: 64 Výpln  otvor
9 642211   OA0 DVE E KOMPLETNÍ S OCEL ZÁRUBNÍ CELOD EV 

JEDNOK ÍDLÉ
m2 29,62200 0,00 0,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí
10 962031132R00 Bourání p í ek cihelných tl. 10 cm m2 12,52000 80,70 1 010,36

11 962031133R00 Bourání p í ek cihelných tl. 15 cm m2 47,16000 97,76 4 610,36

12 968072455R00 Vybourání kovových dve ních zárubní pl. do 2 m2 m2 24,55650 244,95 6 015,11

13 962100013RA0 Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných m3 6,52800 2 213,83 14 451,88

14 966154   OA0 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S 
ODVOZEM DO 5KM

m3 0,51300 4 318,24 2 215,26

Díl: 97 Prorážení otvor
15 971100021RAA Vybourání otvor  ve zdivu cihelném, tlouš ka 30 cm m2 4,00000 862,55 3 450,20

Díl: 725 Za izovací p edm ty
16 725122813R00 Demontáž pisoár  s nádrží soubor 3,00000 93,66 280,98

17 725139101R00 Montáž pisoárových stání ostatních soubor 3,00000 1 405,98 4 217,94

18 725100001RA0 Umyvadlo, baterie, zápachová uzáv rka kus 1,00000 4 055,36 4 055,36

19 725100004RA0 Sprchové stání, baterie, podlahová vpust kus 1,00000 3 322,45 3 322,45

20 725100006RA0 Klozet kombi kus 2,00000 4 955,47 9 910,94

Díl: 766 Konstrukce truhlá ské
21 766810010RAC Kuchy ské linky dodávka a montáž, linka 180 cm kus 1,00000 16 902,23 16 902,23

22 766810010RAE Kuchy ské linky dodávka a montáž, linka 240 cm kus 2,00000 23 101,65 46 203,30

Díl: 767 Konstrukce záme nické
23 767996802R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg kg 100,00000 20,69 2 069,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
24 771575020RAB Dlažba s izolací Schömburg 15 x 15 cm, izolace Aquafin, 

tmel Unifix
m2 7,67250 1 396,14 10 711,88

Díl: 776 Podlahy povlakové
25 776570020RAB Podlaha povlaková textilní lepená, soklík, koberec 

zát žový
m2 443,32500 818,76 362 976,78

Díl: 781 Obklady keramické
26 781475125RA0 Obklad vnit ní keram.,izolace Mapei,nad 30 x 30 cm m2 14,20000 1 165,77 16 553,93

21 787,67

Položkový rozpo et 
Kancelá ský objekt Bolatice
Kancelá ský objekt
Kancelá ský objekt - Bolatice

89 998,64

1 649,68

63 105,53

2 069,00

10 711,88

362 976,78

16 553,93

88 311,84

40 698,68

0,00

28 302,98

3 450,20

Strana 3 z 3Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



POLOŽKOVÝ ROZPO ET

Rozpo et 2 JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
SO02 M rná jednotka
Stavba Název stavby Po et jednotek
1 Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpo tu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové íslo 
Rozpo toval Po et list

Rozpis ceny

Název Celkem

HSV 59 756,76

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 59 756,76

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15 %  
DPH 15 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 
Zaokrouhlení

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

Parkovišt

Kancelá ský objekt Bolatice

Parkovišt

0,00 CZK

         

12 549,00 CZK

72 306,00 CZK

0,24 CZK

0,00 CZK
59 756,76 CZK
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1 Kancelá ský objekt Bolatice Rozpo et : 2
SO02 Parkovišt

REKAPITULACE DÍL

Stavební díl Typ dílu Celkem
1 Zemní práce HSV 263,88
4 Vodorovné konstrukce HSV 2 899,70
5 Komunikace HSV 56 593,19
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 0,00
713 Izolace tepelné PSV 0,00

CELKEM  OBJEKT 59 756,77

Stavba :
Objekt : Parkovišt
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S: 1
O: SO02
R: 2

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Díl: 1 Zemní práce

1 113524   OA0 ODSTRAN NÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍK , 
ODVOZ DO 5KM

m 4,00000 65,97 263,88

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
2 465921111R00 Oprava betonové dlažby, 10 cm m2 10,00000 289,97 2 899,70

Díl: 5 Komunikace
3 591050020RAA Komunikace z dlažby zámkové, podklad št rkopísek, 

dlažba p írodní tlouš ka 8 cm
m2 49,73170 1 137,97 56 593,18

56 593,18

Položkový rozpo et 
Kancelá ský objekt Bolatice
Parkovišt
Parkovišt

263,88

2 899,70
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uzav ená dle ustanovení § 2201 a násl. zákona . 89/2012 Sb., ob anského zákoníku (dále jen „NOZ“) níže 

uvedeného dne, m síce a roku. 

 

Jméno a p íjmení: …………………………………, 

Trvalé bydlišt : …………………………………, 

Rodné íslo: …………………………………, 

íslo OP: …………………………………, 

dále jen „Pronajímatel“, na stran  jedné 

a 

Jméno a p íjmení: …………………………………, 

Trvalé bydlišt : …………………………………, 

Rodné íslo: …………………………………, 

íslo OP: …………………………………, 

dále jen „Nájemce“, na stran  druhé, 

dále také spole n  jako „Strany“. 

 

a) Pronajímatel je vlastníkem budovy na adrese  Hlu ínská  6, postavené na pozemku parc. . 536/2,v obci 

Bolatice a k.ú.  Bolatice zapsané na listu vlastnictví íslo 1396 vedeném pro obec Bolatice, katastrální 

území Bolatice u Katastrálního ú adu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracovišt  Opava (dále jen 

„Budova“) 

b) Pronajímatel p enechává Nájemci do užívání kancelá  . ……… o celkové vým e ……… m2   s 

p íslušenstvím, sestávajícím z ajové kuchy ky, v ……… poschodí Budovy (dále jen „Kancelá “). 

 

c) Nájemce se zavazuje Kancelá  ádn  užívat, platit za užívání Kancelá e nájemné a úhradu za služby 

spojené s užíváním Kancelá e a plnit ostatní povinnosti stanovené mu touto smlouvou nebo obecn  

závaznými právními p edpisy. Sou ástí užívání je též za ízení Kancelá e, které je blíže specifikováno v 

p íloze této smlouvy a spole ných ástí Budovy. 

d) Nájemce je oprávn n užívat Kancelá  pouze za ú elem podnikání. 

e) O p edání Bytu a jeho za ízení do užívání bude sepsán p edávací protokol, který tvo í sou ást této 

smlouvy. Nájemce tímto prohlašuje, že se seznámil se stavem Kancelá e a p ebírá ho v tomto stavu do 

užívání. 

f) Nájemce tímto výslovn  prohlašuje, že Kancelá  je ve stavu zp sobilém k nast hování dle 

ust. §2243 NOZ v platném zn ní. 

 

 



 

a) Nájemní vztah se sjednává na dobu ur itou, za íná dnem ……… a kon í dnem …………… bez nutnosti 

zvláštní výpov di. Pronajímatel se zavazuje, že p ed uplynutím sjednané doby nájmu nabídne pronajímané 

prostory k p ípadnému dalšímu užívání p ednostn  Nájemci, pokud tento po dobu nájemního vztahu ádn  

a v as plnil své povinnosti.  

b) Strany se dohodly, že výpov  lze dát jen ze zákonem stanovených d vod . Výpov dní doba za ne 

b žet prvním dnem m síce následujícího po m síci, v n mž byla výpov  doru ena druhému ú astníkovi a 

iní minimáln  3 m síce. 

 

c) Nájem skon í uplynutím sjednané doby nebo písemnou dohodou o skon ení nájmu mezi Pronajímatelem 

a Nájemcem nebo odstoupením od smlouvy. Pronajímatel i Nájemce jsou p ed skon ením nájmu uplynutím 

sjednané doby oprávn ni nájemní smlouvu vypov d t pouze ze zákonných d vod  uvedených v § 2285 a 

násl. NOZ. Pronajímatel je oprávn n odstoupit od této smlouvy také v p ípad , užívá-li Nájemce p es 

písemnou výstrahu Kancelá  v rozporu s touto smlouvou nebo trpí-li v d sledku jednání Nájemce Kancelá  

i jeho za ízení takovým zp sobem, že Pronajímateli vzniká škoda nebo že mu škoda objektivn  hrozí. 

 

d) V p ípad , že dojde k odstoupení od smlouvy, považuje se za den skon ení nájmu patnáctý den ode 

dne, kdy bylo Nájemci odesláno písemné oznámení o odstoupení od smlouvy. 

e) Nájemce je povinen Kancelá  vyklidit nejpozd ji v den skon ení nájmu a p edat jej v etn  jeho za ízení a 

v etn  všech klí  od Kancelá e, které má v držení Pronajímateli, a to ve stavu, v jakém Kancelá  p evzal, s 

p ihlédnutím k b žnému opot ebení p i ádném užívání a údržb . O p edání Kancelá e bude po ízen 

p edávací protokol. V p ípad , že Nájemce Kancelá  ke dni skon ení nájmu nevyklidí, je Pronajímatel 

oprávn n do Kancelá e vstoupit a vyklidit a uskladnit v ci Nájemce na náklady a nebezpe í Nájemce. 

f) Další užívání Kancelá e Nájemcem po skon ení platnosti této smlouvy se považuje za užívání bez 

právního d vodu. Pronajímatel je oprávn n v p ípad  prodlení Nájemce s vyklizením Kancelá e požadovat 

zaplacení smluvní pokuty ve výši K  ……………,- denn . Strany sjednávají, že i v p ípad  neplatnosti této 

smlouvy z stává sjednaná smluvní pokuta v platnosti. 

g) Po skon ení nájemního vztahu není Pronajímatel povinen zajistit Nájemci náhradu kancelá e.  

h) Pokud nedojde k prodloužení sjednané doby nájmu, je Nájemce povinen m síc p ed skon ením nájmu 

umožnit zájemci prohlídku Kancelá e v p ítomnosti Pronajímatele a Nájemce nebo jejich zástupc . 

Pronajímatel uskute ní prohlídky Kancelá e po p edchozí dohod  s Nájemcem. 

 

a) Nájemce se zavazuje platit Pronajímateli nájemné ve výši K  ……………,- m sí n . Strany prohlašují, že 

se jedná o cenu v míst  a ase obvyklou, jež má charakter tržní ceny nájemného. 



b) Smluvní strany se dohodly, že m sí ní záloha na úhradu za služby spojené s užíváním Kancelá e iní k 

dnešnímu dni celkem K  …………… a sestává z: 

• vodné a sto né K  ……………,- 

• osv tlení a úklid spole ných prostor K  ……………,- 

• kontrola a išt ní komín  K  ……………,- 

• správa budovy K  ……………,- 

• odvoz komunálního odpadu K  ……………,- 

• fond oprav K  ……………,- 

 

c) Zaplacené zálohy budou Pronajímatelem vyú továny vždy pozadu, nejmén  jedenkrát ro n  na základ  

vyú tování od dodavatelských spole ností a dle skute né spot eby. Nájemce se zavazuje, že uhradí 

veškeré nedoplatky vzniklé za dobu trvání nájmu na poskytovaných službách spojených s užíváním 

Kancelá e, a to i v p ípad , že k vyú tování dojde až po skon ení nájmu. P ípadný nedoplatek nebo 

p eplatek zjišt ný p i vyú tování je splatný do 15-ti dn  ode dne, kdy bylo vyú tování doru eno Nájemci. 

Dojde-li b hem trvání doby nájmu ke zvýšení cen výše uvedených služeb, smluvní strany se dohodnou na 

odpovídajícím zvýšení m sí ních záloh. Pronajímatel je povinen Nájemce na tuto skute nost p edem 

upozornit. 

d) Nájemce se zavazuje uzav ít s distributory elektrické energie a zemního plynu smlouvy o odb ru a 

stanovit výši záloh. Náklady na elektrickou energii a zemní plyn, uhradí Nájemce p ímo p íslušným 

distributor m dle skute ného odb ru. 

e) Nájemce se zavazuje platit nájemné a úhradu za služby spojené s užíváním Kancelá e m sí n  

bezhotovostní platbou na ú et  ……………/……… var. symbol ……………, a to vždy p edem, nejpozd ji 

do 5. dne p íslušného kalendá ního m síce, za který se nájemné a úhrada za služby spojené s užíváním 

Kancelá e platí. 

f) Nájemce a Pronajímatel se v souladu s ust. § 2254 ob anského zákoníku domluvili, že p i podpisu této 

smlouvy složí Nájemce v hotovosti k rukám Pronajímatele jistotu ve výši K  ……………. Tato ástka bude 

po skon ení nájemního vztahu Nájemci vrácena ve stejné výši za p edpokladu, že Nájemce nebude mít 

v i Pronajímateli žádný dluh, a to na nájemném, službách spojených s užíváním Kancelá e i z titulu 

náhrady p ípadné škody. Strany se dohodly, že úroky z jistoty Nájemci nenáleží. 

 

a) Pronajímatel je povinen odevzdat Nájemci Kancelá  v etn  jeho za ízení ve stavu zp sobilém pro ádné 

užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s nájmem Kancelá e. Nájemce se zavazuje užívat 

Kancelá  pouze pro obvyklé ú ely a má právo na ádné a nerušené užívání Kancelá e a služeb s užíváním 

Kancelá e spojených. 

b) Pronajímatel jako vlastník Kancelá e poskytne Nájemci služby nezbytné k užívání Kancelá e tak, jak je 

stanoveno v § 2247 odst. 2 NOZ. 

 



c) Pronajímatel se zavazuje nezasahovat do užívání Kancelá e po dobu trvání nájmu, nebude-li jej 

Nájemce užívat v rozporu s touto smlouvou nebo obecn  závaznými právními p edpisy. 

d) Nájemce je povinen zajiš ovat a na vlastní náklady provád t b žnou údržbu Kancelá e a drobné opravy 

související s jeho užíváním, jestliže náklad na jednu opravu nep esáhne ástku K  ……………,- Provádí-li 

se na téže v ci n kolik oprav, které spolu souvisejí a asov  na sebe navazují, je rozhodující sou et t chto 

náklad . Pokud bude cena opravy vyšší, uhradí Pronajímatel rozdíl. Pronajímatel se zavazuje provád t 

opravy Kancelá e s výjimkou oprav, které je povinen provád t Nájemce. Nájemce oznámí pot ebu jiných 

oprav neprodlen  Pronajímateli. Pokud Nájemce v as neprovede b žnou údržbu Kancelá e nebo opravy, 

ke kterým je dle této smlouvy povinen, má Pronajímatel právo u init tak po p edchozím písemném 

upozorn ní Nájemce na sv j náklad sám a požadovat od n j náhradu vynaložených náklad , 

e) Pronajímatel neodpovídá za ztráty nebo škody na majetku vneseného do Kancelá e Nájemcem, pokud 

ztrátu nebo vznik škody nezavinil. 

f) Nájemce je povinen chovat se tak, aby nedocházelo ke škodám na Kancelá i, za ízení Kancelá e, jakož i 

na Budov  a zachovávat zde klid a po ádek a dodržovat požární, bezpe nostní, hygienické a jiné p edpisy. 

g) Nájemce m že p enechat Kancelá  nebo jeho ást do užívání t etí osob  pouze s p edchozím písemným 

souhlasem Pronajímatele, a to i v p ípad , kdy Nájemce v Kancelá i sám trvale podniká.  

 

h) Nájemce umožní Pronajímateli p ístup do Kancelá e za ú elem kontroly jeho stavu a zp sobu užívání, a 

to po p edchozím oznámení a po dohod  s Nájemcem, vždy za ú asti Nájemce nebo jeho zástupce. 

Nájemce nesmí být touto kontrolou obt žován. Nájemce souhlasí s tím, aby Pronajímatel m l k dispozici 

klí e od Kancelá e pro p ípad nezbytné pot eby vstupu do Kancelá e. 

i) Nájemce nem že bez p edchozího písemného souhlasu Pronajímatele provád t žádné stavební úpravy 

Kancelá e, tedy ani vým nu dve í a dve ních zámk . V p ípad  porušení této povinnosti je Pronajímatel 

oprávn n požadovat, aby Nájemce provedené úpravy a zm ny na sv j náklad odstranil v termínu 

stanoveném Pronajímatelem a nahradil Pronajímateli p ípadnou zp sobenou škodu. 

j) Nájemce odpovídá za ztráty, závady a další škody na Kancelá i, jeho za ízení nebo jiném majetku 

Pronajímatele zp sobené jím nebo osobami zdržujícími se v Kancelá i nebo dom  s jeho souhlasem a je 

povinen je na vlastní náklady odstranit, p ípadn  nahradit, v termínu stanoveném Pronajímatelem. 

 

a) Veškeré právní vztahy vzniklé na základ  této smlouvy se ídí touto smlouvou a p íslušnými 

ustanoveními NOZ a ostatními obecn  platnými právními p edpisy eské republiky. 

b) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze Stran obdrží po jednom. 

c) Smlouva nabývá platnosti a ú innosti okamžikem jejího podpisu ob ma Stranami. 

d) Tato smlouva m že být m n na a dopl ována pouze písemnými dodatky schválenými ob ma smluvními 

Stranami. 



e) Strany po p e tení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána 

vážn , ur it , srozumiteln  a na základ  jejich pravé a svobodné v le, na d kaz ehož níže p ipojují své 

podpisy. 

P íloha: P edávací protokol 

 

V …………………………… dne ……………………… V …………………………… dne ……………………… 

…………………………… …………………………… 

Pronajímatel Nájemce 













……………………………… …





……………………………
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SMLOUVA
o sdružených službách dodávky plynu 

oprávněnému zákazníkovi (dále jen „Smlouva“)

OBCHODNÍK
ČEZ Prodej, s.r.o. Duhová 1/425, 140 53 Praha 4 | IČ: 27232433 | DIČ: CZ27232433 | zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, 
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kód banky: 7770227/0100 | www.cez.cz | cez@cez.cz | Zákaznická linka 840 840 840

               
KAMPAŇ 

               
IDZ 

OPRÁVNĚNÝ ZÁKAZNÍK – DOMÁCNOST

JMÉNO, 
PŘÍJMENÍ

DATUM 
NAROZENÍ

ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU POUŽÍT ADRESU MÍSTA TRVALÉHO POBYTU JAKO ZASÍLACÍ ADRESU 

ULICE Č. P. / Č. O.                                     PSČ

OBEC                                  MÍSTNÍ ČÁST

TELEFON      E-MAIL      

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem Smlouvy je závazek Obchodníka poskytnout Zákazníkovi sdružené služby dodávky plynu [dále jen „sdružené služby“], tzn. dodávat Zákazníkovi sjednané množství 
plynu a převzít odpovědnost za odchylku [dále jen „dodávka plynu“] a zajistit distribuci plynu do odběrného místa [dále jen „OM“] Zákazníka , a to v souladu s platnými právními 
předpisy a Všeobecnými obchodními podmínkami dodávky plynu Obchodníka [dále jen VOPDP], které jsou součástí Smlouvy, a závazek Zákazníka odebrat Obchodníkem 
dodaný plyn do OM a uhradit Obchodníkovi řádně a včas dohodnutou platbu za dodávku plynu a distribuční služby v souladu se Smlouvou. 
Zákazník vyslovuje souhlas, aby Obchodník sjednal s příslušným provozovatelem distribuční soustavy [dále jen „PDS“] smlouvu o distribuci plynu do OM Zákazníka.

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (DÁLE JEN OM) ČÍSLO OM 

VÝROBNÍ ČÍSLO PLYNOMĚRU EIC OM 

ADRESA OM (pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu)    POUŽÍT ADRESU OM JAKO ZASÍLACÍ ADRESU 

ULICE Č. P. / Č. O.                                     PSČ

OBEC                                  MÍSTNÍ ČÁST

DISTRIBUTOR (distribuční území)   PP Distribuce   RWE GasNet    E.ON Distribuce 

PŮVODNÍ OBCHODNÍK

SMLOUVA SE STÁVAJÍCÍM DODAVATELEM PLYNU JE SJEDNÁNA NA DOBU     NEURČITOU URČITOU DO

ZÁKAZNÍK PODAL VÝPOVĚĎ STÁVAJÍCÍMU DODAVATELI, A TO S DATEM UKONČENÍ SMLOUVY K

CHARAKTER ODBĚRU  VAŘENÍ TUV  VYTÁPĚNÍ PŘEDPOKLÁDANÁ SPOTŘEBA (viz zúčtovací faktura)   ______________  kWh/rok

ČASOVOST ODBĚRU PRACOVNÍ DEN SO, NE VZTAH ŽADATELE K NEMOVITOSTI  MAJITEL NÁJEMNÍK

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY  – cena je dána aktuálně platným Ceníkem Obchodníka

PRODUKTOVÁ ŘADA  COMFORT    eTARIF PLYN PLUS    PRAKTIK PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ DODÁVKY

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ PLATEB  BANKOVNÍ INKASO  VLASTNÍ PODNĚT  SIPO (jen pro zálohy) – spojovací číslo:

VÝŠE ZÁLOHY                                
,- Kč/měs. ČÍSLO ÚČTU/KÓD BANKY*DO PRVNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

DOPLŇKOVÁ UJEDNÁNÍ SMLOUVY – ZÁKAZNÍK POŽADUJE UŽITÍ:

Aplikace ČEZ ON-LINE ZASÍLÁNÍ FAKTUR V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ – PDF SOUBOR Zpoplatněná doplňková služba ČEZ ASISTENT

PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY A JEJÍ ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Zákazníkem a nabývá účinnosti dnem zahájení dodávky plynu Obchodníkem a sjednává se na dobu určitou, na 24 měsíců ode dne 
zahájení dodávky. Po uplynutí doby trvání Smlouvy se její platnost i účinnost vždy opětovně prodlouží, a to vždy o 12 měsíců, pokud kterýkoliv z Účastníků nesdělí druhému 
Účastníkovi nejméně 1 kalendářní měsíc před uplynutím doby jejího trvání, že na jejím prodloužení netrvá; takové sdělení musí být písemné a musí být prokazatelně doručeno 
druhému Účastníkovi nejpozději v pracovní den, který bezprostředně předchází dni, od kterého se počítá běh oznamovací lhůty. 

Zákazník svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s Ceníkem Obchodníka a VOPDP, tvořícími přílohu Smlouvy, že Smlouvu uzavřel jako projev své pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísni,
ani za nápadně nevýhodných podmínek. Fyzické osoby, které Smlouvu uzavírají jménem jednotlivých Účastníků tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření Smlouvy. 

ZA OBCHODNÍKA | ČEZ Prodej, s. r. o. ZA ZÁKAZNÍKA      
DATUM A MÍSTO

Ing. Ondřej Pícha, jednatel Ing. Pavel Hlavinka, jednatel JMÉNO A PŘÍJMENÍ                  PODPIS

PLNÁ MOC  

Já,  , datum narození  ,

bytem      ,

uděluji tímto plnou moc společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., sídlo: Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, IČ: 27 23 24 33, DIČ: CZ27232433, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106349, ke všem úkonům směřujícím k zajištění dodávek plynu touto společností na základě uzavřené smlouvy o sdružených službách
dodávky plynu do odběrného místa:    

číslo OM / EIC / číslo plynoměru
        

 k ukončení stávajícího smluvního vztahu s dosavadním dodavatelem plynu pro toto odběrné místo;   k mému zastupování při registraci u společnosti OTE, a. s., IČ 26463318; 
 k uzavření smlouvy o připojení tohoto odběrného místa s PDS;   k zjištění EIC kódu mého odběrného místa

 V případě nájemního vztahu k nemovitosti čestně prohlašuji, že majitel nemovitosti souhlasí se zmíněným postupem potřebným ke změně dodavatele. 

V                  dne   Podpis zmocnitele     

 Zákaznická linka 840 840 840  www.cez.cz

ZA OBCHODNÍKA | ČEZ

ng Ondřej Pícha jednate g Pavel Hlavinka

. .

. .

. .

. .

 - /

!

* číslo účtu je nutné uvést pro potřeby vyúčtování
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SKUPINA ČEZ Zákaznická linka 840 840 840  www.cez.cz

ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO

ZÁKAZNÍK

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL / OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV  

SÍDLO / MÍSTO PODNIKÁNÍ DIČ CZ                                   IČ

ULICE Č. P. / Č. O.                                   PSČ

OBEC                                  MÍSTNÍ ČÁST

ZÁPIS V OR ZASTOUPENÁ(Ý) / JEDNAJÍCÍ

TELEFON  MOBIL E-MAIL (FAX)      

ZASÍLACÍ ADRESA                  STEJNÁ JAKO SÍDLO / MÍSTO PODNIKÁNÍ STEJNÁ JAKO ADRESA OM (viz níže)              JINÁ (vyplňte):

JMÉNO, PŘÍJMENÍ

ULICE Č. P. / Č. O.                                   PSČ

OBEC                                  MÍSTNÍ ČÁST

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (dále jen OM)  EAN OM

ADRESA ODBĚRNÉHO MÍSTA (pokud je odlišná od adresy sídla) ČÍSLO OM

ULICE Č. P. / Č. O.                                   PSČ

OBEC                                  MÍSTNÍ ČÁST

ČÍSLO PARCELNÍ (u novostavby) KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (u novostavby)

PATRO  ČÍSLO BYTU UPŘESNĚNÍ MÍSTA ODBĚRU (kancelář, drobná výroba apod.)

ZPŮSOB PŘIPOJENÍ  1-FÁZOVÉ 3-FÁZOVÉ HODNOTA JISTIČE PŘED ELEKTROMĚREM A

PRODUKT, DISTRIBUČNÍ SAZBA (pokud zůstává stávající, nevyplňujte)

STANDARD AKUMULACE 8 AKUMULACE 16 PŘÍMOTOP TEP. ČERPADLO NEMĚŘ. ODBĚRY  V. OSVĚTLENÍ

C01d   C02d   C03d  C25d   C26d  C35d    C45d C55d   C56d C60d   C61d C62d

PRODUKTOVÁ ŘADA  ZÁKLADNÍ KVARTÁL MĚSÍC

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY    Cena elektřiny je pro sjednaný „Produkt“ elektřiny dána aktuálně platným Ceníkem Obchodníka

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ PLATEB BANKOVNÍ INKASO  VLASTNÍ PODNĚT ČÍSLO ÚČTU / KÓD BANKY 

VÝŠE ZÁLOHY DO PRVNÍHO VYÚČTOVÁNÍ  ,- Kč/měs. ČÍSLO ÚČTU / KÓD BANKY*                     
* pouze pro vracení přeplatků, je-li odlišné od předchozího

POŽADOVANÉ DATUM zahájení dodávky elektřiny / změny Smlouvy   __. __. 20__      SMLOUVA NA DOBU     NEURČITOU    URČITOU DO:  __. __. 20__  

STAV ELEKTROMĚRU k datu účinnosti nové Smlouvy / změny Smlouvy   

ČÍSLO ELEKTROMĚRU             STAV VT            kWh             STAV NT      kWh

DOPLŇKOVÁ UJEDNÁNÍ SMLOUVY – Zákazník požaduje užití: 

Aplikace ČEZ ON-LINE – uživatel oprávněný pro užívání této aplikace:

 příjmení  jméno     datum narození  e-mail  

ZASÍLÁNÍ FAKTUR V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ – PDF SOUBOR (pro využití aplikace ČEZ ON-LINE nebo elektronické fakturace vyplňte prosím e-mail v předchozí části)

MĚSÍČNÍ ELEKTRONICKÁ FAKTURACE      e-mail (pokud je jiný než u aplikace ČEZ ON-LINE)

Zpoplatněná doplňková služba ČEZ ASISTENT                   

OBECNÉ USTANOVENÍ

Zákazník stvrzuje, že vyplněním tohoto formuláře udělil Obchodníkovi svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dle platných právních předpisů a Všeobecných  
obchodních podmínek dodávky elektřiny (VOPD), které tvoří přílohu Smlouvy. Podmínkou uzavření Smlouvy při zřízení nového odběrného místa a/nebo v případech, 
kdy tak stanoví provozovatel distribuční soustavy (dále jen PDS), je předložení platné revizní zprávy o způsobilosti odběrného místa Obchodníkovi. 

POTVRZENÍ O VYDÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY (pokud není přiložena samostatně)

Podepsaný revizní technik potvrzuje, že odběrné zařízení odpovídá připojovacím podmínkám příslušného PDS a je v souladu s technickými normami a právními předpisy.

REVIZNÍ TECHNIK / EVIDENČNÍ ČÍSLO OSVĚDČENÍ      

REVIZNÍ ZPRÁVA ZE DNE  ČÍSLO  DATUM POTVRZENÍ, PODPIS A RAZÍTKO 

ZA OBCHODNÍKA | ČEZ Prodej, s. r. o.

DATUM A MÍSTO

PODPIS (RAZÍTKO)

ZA ZÁKAZNÍKA

DATUM A MÍSTO

PODPIS (RAZÍTKO)JMÉNO A PŘÍJMENÍ, FUNKCE JMÉNO A PŘÍJMENÍ, FUNKCE

OBCHODNÍK
ČEZ Prodej, s. r. o. Duhová 1/425, 140 53 Praha 4 | IČ: 27232433 | DIČ: CZ27232433 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  

v Praze, oddíl C, vložka 106349 | číslo licence na obchod s elektřinou: 141015905; číslo registrace u OTE: 714 | bankovní spojení  
Komerční banka, a.s., č. účtu/kód banky: 7770227/0100 | cez@cez.cz | www.cez.cz | Zákaznická linka 840 840 840

P

ŽÁDOST – SMLOUVA  

O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY | PODNIKATEL
Na základě Zákazníkem uvedených údajů v tomto formuláři bude uzavřena nebo změněna smlouva o sdružených službách 
dodávky elektřiny /smlouva o dodávce elektřiny mezi Obchodníkem a Zákazníkem (dále jen „Smlouva“) z důvodu:  

NOVÝ ODBĚR ZMĚNA ZÁKAZNÍKA V ODBĚRNÉM MÍSTĚ (PŘEPIS) 
ZMĚNA SMLOUVY KRÁTKODOBÉ PŘIPOJENÍ   



Stanovení návratnosti investice 

Rok 
Efekt z 
pronájmu 

Jistina 
úv ru 

CF 
Kumulované 
CF 

Diskontované 
CF 

Diskontované 
kumulované 
CF 

P íjmy Výdaje 

0     -912767 -912767 -912767 -912767 0,00   -912 767,00   

1 678 838,75 72 900,86 605 937,89 -306 829,11 587 400,59 

-325 366,41   

1 069 362,00   -300 585,44   

2 687 127,49 76 254,30 610 873,19 304 044,08 574 068,35 
248 701,95   

1 069 362,00   -333 487,34   

3 690 108,99 79 762,00 610 346,99 914 391,07 556 026,66 
804 728,61   

1 069 362,00   -329 979,64   

4 693 227,69 83 431,05 609 796,64 1 524 187,71 538 530,26 
1 343 258,87   

1 069 362,00   -326 310,59   

5 696 489,82 87 268,88 609 220,94 2 133 408,65 521 562,28 
1 864 821,14   

1 069 362,00   -322 472,76   

6 699 902,09 91 283,25 608 618,84 2 742 027,49 505 106,57 
2 369 927,71   

1 069 362,00   -318 458,39   

7 703 471,27 95 482,28 607 988,99 3 350 016,48 489 147,24 
2 859 074,95   

1 069 362,00   -314 259,36   

8 707 204,65 99 874,46 607 330,19 3 957 346,67 473 669,08 
3 332 744,03   

1 069 362,00   -309 867,18   

9 711 109,63 104 468,69 606 640,94 4 563 987,61 458 657,13 3 791 401,16   1 069 362,00   -305 272,95   

10 715 194,43 109 274,25 605 920,19 5 169 907,80 444 097,30 4 235 498,45   1 069 362,00   -300 467,39   






















