DODATEK č. 201901
ke smlouvě č. 7352005 o dodávce tepelné energie podle §76 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb.,
energetického zákona a o dodávce vody podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
v platném znění
uzavřená mezi
Dodavatelem: DISTEP a.s.
se sídlem:
---------zastoupen:
---------IČO: 65138091
DIČ:
CZ65138091
bankovní spojení: ---------číslo účtu: ---------internetové stránky: www.distep.cz
Zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1205

a
Odběratelem: Společenství vlastníků jednotek Husova 482, Frýdek - Místek se sídlem
Husova 482, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26803941 a vlastníci jednotek
dle LV č. 3259, k.ú. Frýdek
zastoupen:

---------dle plné moci
se sídlem: ---------IČO: 66167043 DIČ: CZ7409034963
jednající: ---------bankovní spojení: ---------číslo účtu: ----------

Smluvní strany se dohodly na následující změně ve smlouvě č. 7352005 ze dne 30.6.2005 (dále jen
smlouva) v platném znění.
I.
1. Příloha č. 1 ke smlouvě, platná pro rok 2018, se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se přílohou č. 1 Předpokládané množství, předběžná cena a časový průběh odběru pro rok 2019 vyhotovenou dodavatelem dne
18.12.2018.
2. Příloha č. 2 ke smlouvě, platná pro rok 2018, se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se přílohou č. 2 - Seznam
odběrných míst pro rok 2019 vyhotovenou dodavatelem dne 18.12.2018.
II.
V článku IV. Technické, platební a dodací podmínky Smlouvy
V TPD v Dílu 1. části C se doplňuje článek:
Čl. VIII Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
1. Subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů
V případě vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy na dodávku tepelné energie může spotřebitel podat návrh
na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu Energetickému regulačnímu úřadu, Masarykovo náměstí 5, 586
01 Jihlava, e-mail podatelna@eru.cz
2. Orgán vykonávající dozor nad ochranou spotřebitele
Dle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o
změně některých zákonů (energetický zákon) je dozorovým orgánem Energetický regulační úřad. www.eru.cz
V článku IV. Technické, platební a dodací podmínky Smlouvy
V TPD v Dílu 2. části C se doplňuje článek:
Čl. VIII Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
1. Subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů
V případě vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy na dodávku tepelné energie může spotřebitel podat návrh
na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu Energetickému regulačnímu úřadu, Masarykovo náměstí 5, 586
01 Jihlava, e-mail podatelna@eru.cz
V případě vzniku spotřebitelského sporu ze smluv o dodávce vody, který se nepodaří vyřešit vzájemnou
dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní

Strana č. 1

inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail adr@coi.cz
2. Orgán vykonávající dozor nad ochranou spotřebitele
Dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele je podle zákona č. 64/1986 Sb., o České
obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, Česká obchodní inspekce. Internetová stránka České
obchodní inspekce je www.coi.cz. Dle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) je dozorovým orgánem Energetický
regulační úřad. www.eru.cz
V článku IV. Technické, platební a dodací podmínky Smlouvy
V TPD v Dílu 3. části C se doplňuje článek:
Čl. VIII Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
1. Subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů
V případě vzniku spotřebitelského sporu ze smluv o dodávce vody, který se nepodaří vyřešit vzájemnou
dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní
inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail adr@coi.cz
2. Orgán vykonávající dozor nad ochranou spotřebitele
Dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele je podle zákona č. 64/1986 Sb., o České
obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, Česká obchodní inspekce. Internetová stránka České
obchodní inspekce je www.coi.cz.
III.
Tento dodatek ke smlouvě č. 7352005 včetně příloh č. 1 a 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z toho
dodavatel i odběratel obdrží po jednom vyhotovení.
Tento dodatek ke smlouvě č. 7352005 včetně příloh č. 1 a 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.
Dodavatel tímto informuje, že je stranou povinnou k registraci smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v
platném znění. Uveřejnění se zavazuje zajistit na své náklady postupem stanoveným výše uvedeným zákonem
dodavatel. Podléhá-li dodatek ke smlouvě povinnému zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č.
340/2015 Sb., nabude dodatek ke smlouvě účinnosti dnem uveřejnění, pokud dodatek ke smlouvě nepodléhá
zveřejnění, nabývá účinnosti dnem 1.1.2019. Smluvní strany se dohodly, že jestliže podle tohoto dodatku ke
smlouvě již bylo plněno před datem uveřejnění, považuje se plnění realizované před tímto datem za řádné plnění
dle podmínek uvedených v tomto dodatku ke smlouvě. Na právní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami od
1.1.2019 se pohlíží jako na právní vztahy založené tímto dodatkem ke smlouvě.
Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy zůstávají beze změny. Práva a povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů
před účinností tohoto dodatku zůstávají zachovány.
Ve Frýdku-Místku dne 18.12.2018

Dodavatel:
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Odběratel:

