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Číslo smlouvy: 33307 

Ujednání o ceně 

Dodavatelem: 
Veolia Energie ČR, a.s. 
28. října 333717, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
Zapsáno v obchodním rej stříku, vedeném 
Krajským soudem v Ostravě sp.zn.B 31 8 
IČO : 45193410 
DIČ : CZ45193410 

a 

Odběratelem: 

Univerzita Palackého v Olomouci 
Křižkovského 511 /8, 779 00 Olomouc 

IČO : 61989592 
DIČ : CZ61989592 

uzavřené mezi 

Univerzita Palackého v Olomouci 
Správa kolejí a menz, ředitelství 
Šmeralova 12 
771 ll Olomouc 

I . Smluvní strany sjednávají toto ujednání o ceně tepelné energie a nosných médií v souladu s ustanoveními zák. č. 
89/2012 Sb., zák. č . 458/2000 Sb. a zák. č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů , a v souladu s cenovým 
roz~odnutím Energetického regulačního úřadu č. 5/2018 ze dne 6. listopadu _2018 , kterým se mění cenové rozhodnutí 
ERU č . 2/2013, k cenám tepelné energie, ve znění cenového rozhodnutí ERU č. 4/2015 . 

2 . Cena dodávané a odebírané tepelné energie a nosných medií se sjednává v souladu s uzavřenou smlouvou a je její 
nedílnou součástí. 

3. V případě, že součástí dodávky tepelné energie a nosných médii bude také dodávka studené pitné vody pro přípravu 
teplé vody (vodné, stočné), bude dodavatel odběrateli účtovat tuto vodu v ceně, která bude dodavateli účtována 
dodavatelem vody. 

4. Cena tepelné energie a nosného média je: 

Sazba: 
Byty- Stálý plat celkem dle MW sj . 
Byty - Teplo celkem 
Doplňovaná voda 
Nebyty- Stálý plat celkem dle MW sj . 
Nebyty- Teplo celkem 
Nevrácený kondenzát 

Kč/MW/měsíc 

Kč/GJ 
Kč/t 

Kč/MW/měsíc 

Kč/GJ 

Kč/t 

K cenám uvedených v čl. 3 a čl. 4 tohoto ujednání bude při vyúčtování připočítána daň z přidané hodnoty (DPH) ve 
výši stanovené zákonem. 
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5. Toto ujednání smluvních stran je platné ode dne jeho podpisu oběma smluvními stranami do 31. prosince 2019 a 

účinnosti nabývá dne Ol. ledna 2019 nebo dnem zveřejnění v registru smluv, podléhá-li tomuto zveřejnění, a to dle 
toho, který okamžik nastane později . Nabude-li toto ujednání účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, pak se 
smluvní strany dohodly, že ujednání obsažená v tomto ujednání se použijí i na právní poměry ze smlouvy, vzniklé 
mezi smluvními stranami od Ol. ledna 2019 do okamžiku nabytí účinnosti tohoto ujednání. 

6. Zařazení odběrného místa do příslušné sazby je uvedeno v odběrovém diagramu. 

7. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit cenu tepla v případě změn obecně závazných předpisů , které mohou mít vliv na 
cenu tepla, a to s účinností ke dni vzniku těchto změn a odběratel se zavazuje nově stanovenou cenu uhradit. 
Dodavatel je povinen změnu ceny písemně oznámit odběrateli bez odkladu po stanovení ceny. 

8 Pro případ nedodržení termínu úhrady faktur a jejich výše ve lhůtě splatnosti sjednávají strany smluvní pokutu ve 
výši 0.050% z dlužné částky za každý den prodlení. 

9. Smluvní strany se dohodly, že má-li být tato smlouva/dodatek/příloha v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv ("ZRS"), uveřejněna prostřednictvún registru smluv, pak její uveřejnění se zavazuje zajistit na své 
náklady postupem stanoveným výše uvedeným zákonem dodavatel. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, 
že před uveřejněním této smlouvy/dodatku/přílohy v registru smluv zajistí dodavatel znečitelnění těch ustanovení, 
která představují výjimku z povinnosti uveřejnění podle §3 odst. 1, 2 ZRS, a to ustanovení tvořící obchodní tajemství 
dodavatele (cena tepla za GJ, objem tepla v GJ za určité období, velikost smluvního výkonu, cena za kWIMW 
smluvního výkonu, výše záloh, cenové vzorce) a dále osobní údaje, vč. podpisových vzorů zástupců smluvních stran. 
Odběratel prohlašuje, že se zveřejněním souhlasí a že tato smlouva neobsahuje žádná další ustanovení (nad rámec 
výše uvedených), která by požadoval znečitelnit. V případě, že dodavatel uveřejní tuto smlouvu/dodatek/přílohu v 
registru smluv v souladu s tímto ujednáním, zavazuje se odběratel nezveřejnit tuto smlouvu v registru smluv 
duplicitně. 

V Ostravě 18.12.2018 

Za dodavatele: 

ředitel Regionu Střední Morava 
na základě pověření ze dne 15. 12.2016 

V .......... .. f.~~~~q{. · ······ ····· · ··· · · · · ·· · · ·· · 



Číslo smlouvy: 

DIAGRAM NA DODÁVKU A ODBĚR TEPLA 
Region: 

33307 
RSTM 

Dodavatel: 
Veolia Energie ČR, a.s. 
28 . října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném 
Krajským soudem v Ostravě sp.zn.B 318 
IČO : 45193410 
DIČ : CZ45193410 

Odběratel: 

Univerzita Palackého v Olomouci 
Křížkovského 511 /8, 779 00 Olomouc 
IČO : 61989592 
DIČ: CZ61989592 
Platnost pro rok: 

Univerzita Palackého v Olomouci 
Správa kolejí a menz, ředitelství 
Šmeralova 12 
771 ll Olomouc 

Pro odběrné místo: 
2019 
C510-583 
v o 

Název OM: Koleje-Gen.Svobody, Olomouc 
Měřící místo Sazba· 

MW sjednané pro výpočet MW sjednané pro výpočet 
Měsíc Tepelná stálého platu Měsíc Tepelná stálého platu 

energie v GJ ne byty byty energie v GJ ne byty byty 
leden 0,000 červenec 0,000 
únor 0,000 srpen 0,000 
březen 0,000 září 0,000 
duben 0,000 říjen 0,000 
květen 0,000 listopad 0,000 
červen 0,000 prosinec 0,000 
Celkem za rok 

ne byty byty 
Podlahová plocha (m2) 10 233 ,00 0,00 
Podlahová plocha (m2) - pro rozúčtování 0,00 0,00 
Počet bytových jednotek zásobovaných tepelnou energií 
Podíl dodaného tepla (%) 100,00 0,00 

Odběratel prohlašuje, že rozdělení podlahových ploch odpovídá skutečnosti a že nahlásí dodavateli každou změnu výměry podlahové plochy 
bytových a nebytových prostor. 

Další ujednání : 
Smluvní strany se dohodly, že má-li být tato smlouva/dodatek/příloha v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru s.mluv ("ZRS"), 
uveřejněna prostřednictvím registru smluv, pak její uveřejnění se zavazuje zajistit na své náklady postupem stanoveným výše uvedeným 
zákonem dodavatel. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že před uveřejněním této smlouvy/dodatku/přílohy v registru smluv 
zajistí dodavatel mečitelnění těch ustanovení, která představují výjiml'll z povinnosti uveřejnění podle §3 odst. 1,2 ZRS, a to ustanovení 
tvořící obchodní tajemství dodavatele (cena tepla za GJ, objem tepla v GJ za určité období, velikost smluvního výkonu, cena za kW/MW 
smluvního výkonu, výše záloh, cenové vzorce) a dále osobní údaje, vč. podpisových vzorů zástupců smluvních stran. Odběratel prohlašuje, 
že se zveřejněním souhlasí a že zveřejňovaná smlouva/dodatek/příloha neobsahuje žádná další ustanovení (nad rámec výše uvedených), která 
by požadoval mečitelnit. V případě, že dodavatel uveřejní smlouvu/dodatek/přílohu v registru smluv v souladu s tímto ujednáním, zavazuje 
se odběratel nezveřejnit tuto smlouvu/dodatek/přílohu v registru s.mluv duplicitně . 

Tato smlouva/dodatek/příloha je platná ode dne jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dne OJ. ledna 2019 nebo dnem 
zveřejnění v registru smluv, podléhá-li tomuto zveřejnění , a to dle toho, který okamžik nastane později . Nabude-li tato 
smlouva/dodatek/příloha účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, pak se smluvní strany dohodly, že ujednání obsažená v této 
smlouvě/dodatku/příloze se použijí i na právní poměry ze smlouvy/dodatku/přílohy, vmiklé mezi smluvními stranami od O 1. Jedna 2019 do 
okamžilm nabytí účinnosti tohoto ujednání. 

Olomouc dne 18.12.2018 

..... ............... ......
Za dodavatele: 

 
obchodní náměstek 

é}~ -MULC! 1 0 -01- 2019 V ............ .. ............ .. .... .. ............. dne ...................... . 

Za odběratele: 
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Číslo smlouvy: 

DIAGRAM NA DODÁVKU A ODBĚR TEPLA 
Region : 

33307 
RSTM 

Dodavatel: 
Veolia Energie ČR, a.s. 
28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném 
Krajským soudem v Ostravě sp.zn.B 318 
IČO : 45193410 
D1Č: CZ45 193410 

Odběratel: 

Univerzita Palackého v Olomouci 
Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc 
IČO: 61989592 
DIČ: CZ61989592 
Platnost pro rok: 

Univerzita Palackého v Olomouci 
Správa kolejí a menz, ředitelství 
Šmeralova 12 
771 ll Olomouc 

Pro odběrné místo: 
2019 
CSl0-582 
v o 

Název OM: Koleje-J.L.Fischera, Olomouc 
Měřící místo: Sazba· 

MW sjednané pro výpočet MW sjednané pro výpočet 
Měsíc Tepelná stálého platu Měsíc Tepelná stálého platu 

energie v GJ ne byty byty energie v GJ ne byty byty 
leden 0,000 červenec 0,000 
únor 0,000 srpen 0,000 
březen 0,000 září 0,000 
duben 0,000 říjen 0,000 
květen 0,000 listopad 0,000 
červen 0,000 prosinec 0,000 
Celkem za rok 

ne byty byty 
Podlahová plocha (m2) 10 218,00 0,00 
Podlahová plocha (m2) - pro rozúčtování 0,00 0,00 
Počet bytových jednotek zásobovaných tepelnou energií 
Podíl dodaného tepla(%) 100,00 0,00 

Odběratel prohlašuje, že rozdělení podlahových ploch odpovídá skutečnosti a že nahlásí dodavateli každou změnu výměry podlahové plochy 
bytových a nebytových prostor. 

PlněnJ odběru te~la podle tohot~ ~iagr  Zmoooěooo odb=tdo pro J<dn='  
(jméno, telefon, email) 

Další ujednánJ : 
Smluvní strany se dohodly, že má-li být tato smlouva/dodatek/příloha v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv ("ZRS"), 
uveřejněna prostřednictvím registru smluv, pak její uveřejněnJ se zavazuje zajistit na své náklady postupem stanoveným výše uvedeným 
zákonem dodavatel. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že před uveřejněnJm této smlouvy/dodatku/přílohy v registru smluv 
zajistí dodavatel mečitelněnJ těch ustanovenJ, která představují výjimku z povinnosti uveřejněnJ podle §3 odst. I ,2 ZRS, a to ustanovenJ 
tvořící obchodni tajemství dodavatele (cena tepla za GJ, objem tepla v GJ za určité období, velikost smluvního výkonu, cena za kW/MW 
smluvního výkonu, výše záloh, cenové vzorce) a dále osobnJ údaje, vč . podpisových vzorů zástupců smluvnJch stran. Odběratel prohlašuje, 
že se zveřejněním souhlasí a že zveřejňovaná smlouvaldodatek/příloba neobsahuje žádná další ustanovenJ (nad rámec výše uvedených), která 
by požadoval mečitelnit. V případě , že dodavatel uveřejnJ smlouvu/dodatek/přílohu v registru smluv v souladu s tímto ujednánJm, zavazuje 
se odběratel nezveřejnit tuto smlouvu/dodatek/přílohu v registru smluv duplicitně. 

Tato smlouva/dodatek/příloha je platná ode dne jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dne Ol . ledna 2019 nebo dnem 
zveřejněnJ v registru smluv, podléhá-li tomuto zveřejnění, a to dle toho, který okamžik nastane pozděj i . Nabude-li tato 
smlouva/dodatek/příloha účinnosti dnem zveřejněnJ v registru smluv, pak se smluvnJ strany dohodly, že ujednání obsažená v této 
smlouvě/dodatl..ll!příloze se použijí i na právní poměry ze smlouvy/dodatku/přílohy, vzniklé mezi smluvními stranami od Ol. ledna 2019 do 
okamžiku nabytí účinnosti tohoto ujednánJ . 

Olomouc dne 18.12.2018 

· ··· ···· · ····· ·· · ····· · · ··· · ·· ·· ·· ·· ·········· · ·
Za dodavatele: 

 
obchodní náměstek 6 

1 o -01- 2019 v .... .P/o~.t. t.<ff... ......... ....... ... dne ... .. ....... ... ..... .. .... ..... ... .. . 
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Číslo smlouvy: 

DIAGRAM NA DODÁVKU A ODBĚR TEPLA 
Region : 

33307 
RSTM 

Dodavatel: 
Veolia Energie ČR, a.s. 
28. října 333717, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
Zapsáno v obchodním rej stříku, vedeném 
Krajským soudem v Ostravě sp.zn.B 318 
IČO : 45193410 
DIČ : CZ45193410 

Odběratel: 

Univerzita Palackého v Olomouci 
Křižkovského 511 /8, 779 00 Olomouc 
IČO 61989592 
DIČ: CZ61989592 

Platnost pro rok: 

Univerzita Palackého v Olomouci 
Správa kolejí a menz, ředitelství 
Šmeralova 12 
77111 Olomouc 

Pro odběrné místo: 
2019 
CSl0-581 
v o 

Název OM: Koleje-B.Václavka, Olomouc 
Měřící místo· Sazba· 

MW sjednané pro výpočet MW sjednané pro výpočet 
Měsíc Tepelná stálého platu Měsíc Tepelná stálého platu 

energie v GJ ne byty byty energie v GJ ne byty byty 
leden 0,000 červenec 0,000 
únor 0,000 srpen 0,000 
březen 0,000 září 0,000 
duben 0,000 říjen 0,000 
květen 0,000 listopad 0,000 
červen 0,000 prosinec 0,000 
Celkem za rok 

ne byty byty 
Podlahová plocha (m2) 9 040,00 0,00 
Podlahová plocha (m2) - pro rozúčtování 0,00 0,00 
Počet bytových jednotek zásobovaných tepelnou energií 
Podíl dodaného tepla(%) 100,00 0,00 

Odběratel prohlašuje, že rozdělení podlahových ploch odpovídá skutečnosti a že nahlásí dodavateli každou změnu výměry podlahové plochy 
bytových a nebytových prostor. 

Pillěníodběruteplapodletohot~~iagraZmocněnec odběratele pro Jednanl : 
(jméno, telefon, email) 

Další ujednání : 
Smluvní strany se dohodly, že má-li být tato smlouva/dodatek/příloha v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv ("ZRS"), 
uveřejněna prostřednictvím registru smluv, pak její uveřejnění se zavazuje zajistit na své náklady postupem stanoveným výše uvedeným 
zákonem dodavatel. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že před uveřejněním této smlouvy/dodatku/přílohy v registru smluv 
zajistí dodavatel znečitelnění těch ustanovení, která představují výjimku z povinnosti uveřejnění podle §3 odst. I ,2 ZRS, a to ustanovení 
tvořící obchodní tajemství dodavatele (cena tepla za GJ, objem tepla v GJ za určité období, velikost smluvního výkonu, cena za kWIMW 
smluvního výkonu, výše záloh, cenové vzorce) a dále osobní údaje, vč. podpisových vzorů zástupců smluvních stran. Odběratel prohlašuje, 
že se zveřejněním souhlasí a že zveřejňovaná smlouva/dodatek/příloha neobsahuje žádná další ustanovení (nad rámec výše uvedených), která 
by požadoval znečitelnit. V případě , že dodavatel uveřejní smlouvu/dodatek/přílohu v registru smluv v souladu s tímto ujednáním, zavazuje 
se odběratel nezveřejnit tuto smlouvu/dodatek/přílohu v registru smluv duplicitně . 

Tato smlouva/dodatek/příloha je platná ode dne jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dne Ol. ledna 2019 nebo dnem 
zveřejnění v registru smluv, podléhá-li tomuto zveřejnění, a to dle toho, který okamžik nastane později . Nabude-Ii tato 
smlouva/dodatek/příloha účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, pak se smluvní strany dohodly, že ujednání obsažená v této 
smlouvě/dodatku/příloze se použijí i na právní poměry ze smlouvy/dodatku/přílohy, vzniklé mezi smluvními stranami od Ol. ledna 2019 do 
okamžiku nabytí účinnosti tohoto ujednání. 1 O -01- 2019 
Olomouc dne 18.12.2018 

Za dodavatele: 

obchodní náměstek 

······································
Za odběratele: 
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Číslo smlouvy: 

DIAGRAM NA DODÁVKU A ODBĚR TEPLA 
Region: 

Dodavatel: 
Veolia Energie ČR, a. s. 
28 . října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném 
Krajským soudem v Ostravě sp.zn.B 318 
IČO: 45193410 
DIČ : CZ45193410 

Odběratel: 

Univerzita Palackého v Olomouci 
Křižkovského 511 /8, 779 00 Olomouc 
IČO : 61989592 
DIČ: CZ6 1989592 
Platnost pro rok: 
Pro odběrné místo: 
Měřící místo: 

2019 
CSI0-580 
v o 

Univerzita Palackého v Olomouci 
Správa kolejí a menz, ředitelství 
Šmeralova 12 
771 ll Olomouc 

Název OM: Koleje-tř.17.1istopadu Olomouc 
Sazba· 

33307 
RSTM 

MW sjednané pro výpočet MW sjednané pro výpočet 
Měsíc Tepelná stálého platu Měsíc Tepelná stálého platu 

energie v GJ ne byty byty energie v GJ ne byty byty 
Jeden 0,000 červenec 0,000 
únor 0,000 srpen 0,000 
březen 0,000 září 0,000 
duben 0,000 říjen 0,000 
květen 0,000 listopad 0,000 
červen 0,000 prosinec 0,000 
Celkem za rok 

nebyty byty 
Podlahová plocha (m2) 17 231 ,00 0,00 
Podlahová plocha (m2) -pro rozúčtování 0,00 0,00 
Počet bytových jednotek zásobovaných tepelnou energií 
Podíl dodaného tepla(%) 100,00 0,00 
Odběratel prohlašuje, že rozdělení podlahových ploch odpovídá skutečnosti a že nahlásí dodavateli každou změnu výměry podlahové plochy 
bytových a nebytových prostor. 

Plnění odběru tepla podle tohoto diagramu je podmíněno uzavřením "Ujednání o ceně" . 

Zmocněnec odběratele pro jednání: .. .  
Gméno, telefon, email) 

Další ujednání : 
Smluvní strany se dohodly, že má-li být tato smlouva/dodatek/příloha v souladu se zákonem č . 340/2015 Sb., o registru smluv ("ZRS"), 
uveřejněna prostřednictvím registru smluv, pak její uveřejnění se zavazuje zajistit na své náklady postupem stanoveným výše uvedeným 
zákonem dodavatel. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že před uveřejněním této smlouvy/dodatku/přílohy v registru smluv 
zajistí dodavatel znečitelnění těch ustanovení, která představují výji.mJ...-u z povinnosti uveřejnění podle §3 odst. I ,2 ZRS, a to ustanovení 
tvořící obchodní tajemství dodavatele (cena tepla za GJ, objem tepla v GJ za určité období, velikost smluvního výkonu, cena za kW/MW 
smluvního výkonu, výše záloh, cenové vzorce) a dále osobní údaje, vč. podpisových vzorů zástupců smluvních stran. Odběratel prohlašuje, 
že se zveřejněním souhlasí a že zveřejňovaná smlouva/dodatek/pří loha neobsahuje žádná další ustanovení (nad rámec výše uvedených), která 
by požadoval znečitelnít. V případě, že dodavatel uveřejní smlouvu/dodatek/přílohu v registru smluv v souladu s tímto ujednáním, zavazuje 
se odběratel nezveřejnit tuto smlouvu/dodatek/přílohu v registru smluv duplicitně . 

Tato smlouva/dodatek/příloha je platná ode dne jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dne Ol. ledna 2019 nebo dnem 
zveřejnění v registru smluv, podléhá-li tomuto zveřejnění, a to dle toho, který okamžik nastane později . Nabude-li tato 
smlouva/dodatek/příloha účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, pak se smluvní strany dohodly, že ujednání obsažená v této 
smlou.~ě/doda~p!Hoze se použijí i na. p~ávní poměry ze smlouvy/dodatku/přílohy, vzniklé mezi smluvními stranami1o~ OlOJ.edl}~~>.I9 do 
okamztku nabytt ucmnostt tohoto UJednaru. U - 1- LU llt 

Olomouc dne 18.12.20 18 v .. .... P(q.11!.rtt..C/ · · ··· · · · · · uNI'"~~"R~A ·p~r~cKE"H,o·v·oLOtr· ·tOUCI 

································· . ............ ............ ......... ..
Za dodavatele: 

obchodní náměstek 

Za odběratele: 
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DODAVATEL: 

Veolia Energie ČR, a.s. 
28 . října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO : 45193410 DIČ: CZ45193410 
Zapsáno v obchodním rej stříku, vedeném 
Kraj ským soudem v Ostravě sp.zn.B 318 
Číslo účtu/kód banky: 

ODBĚRATEL: 15446 
Univerzita Palackého v Olomouci 
Kňžkovského 511 /8, 779 00 Olomouc 
IČO 61989592 DIČ: CZ61989592 

Číslo účtu/kód banky: 

Univerzita Palackého v Olomouci 
Správa kolejí a menz, ředitelství 
Šmeralova 12 
771 ll Olomouc 

V Ostravě dne 18.12.2018 

Dodavatel a odběratel se dohodli na těchto podmínkách poskytování záloh za dodávku a odběr tepelné energie v r. 2019: 
A) Fakturační období: měsíční. 
B) Termíny splatnosti záloh, jejich výše a variabilní symboly jsou uvedeny v následujícím rozpisu: 

Účetní období Variabilní symbol Základ daně DPH 15% Celkem Kč Splatnost do 
01/2019 07.01.2019 
01/2019 15.01.2019 
01/2019 25 .01.2019 
02/2019 05.02.2019 
02/2019 15 .02.2019 
02/2019 25 .02.2019 
03/2019 05 .03.2019 
03/2019 15 .03 .2019 
03/2019 25 .03.2019 
04/2019 05.04.2019 
04/2019 15 .04.2019 
04/2019 25 .04.2019 
05/2019 06.05 .2019 
05/2019 15 .05 .2019 
05/2019 27.05.2019 
06/2019 05 .06.2019 
06/2019 17.06.2019 
06/2019 25.06.2019 
07/2019 08.07.2019 
07/2019 15 .07.2019 
07/2019 25.07.2019 
08/2019 05.08.2019 
08/2019 15 .08.2019 
08/2019 26.08.2019 
09/2019 05 .09.2019 
09/2019 16.09.2019 
09/2019 25.09.2019 
10/2019 07.10.2019 
10/2019 15 .10.2019 
10/2019 25.10.2019 
11/2019 05.11.2019 
11/2019 15 .11.2019 
ll/2019 25 .11.2019 
12/2019 05 .12.2019 
12/2019 16.12.2019 
12/2019 27.12.2019 
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C) Výše záloh je stanovena na základě sjednaného odběru tepelné energie na všech odběrných místech odběratele 
s měsíčním smluvním obdobím. 

D)Způsob placení záloh- příkaz k inkasu se splatností 
E) Je-li odběratel v prodlení se zaplacením jednotlivých záloh, zavazuje se zaplatit dodavateli za každý den prodlení 

smluvní pokutu ve výši 0.050% z nezaplacených dohodnutých záloh. 
F) Na faktuře bude odečtena skutečně poskytnutá záloha. 
G)Při úhradě záloh uvádějte konstantní symbol304. 
H) Při změně cen tepelné energie je dodavatel oprávněn stanovit novou výši záloh. 
I) Pro potřeby Kontrolního hlášení považujeme Variabilní symbol za Evidenční číslo daňového dokladu. To zoamená, že 

v našem Kontrolním hlášení budeme uvádět rovněž jako Evidenční číslo daňového dokladu Variabilní symbol. 
J) Tento platební kalendář je platný a účinný ode dne jeho podpisu oběma smluvními stranami, podléhá-li však 

povinnému zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve mění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti až 
dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že ujednání obsažená v tomto platebním kalendáři se 
použijí i na právní poměry ze smlouvy, vzoiklé mezi smluvními stranami od data vystavení tohoto platebního 
kalendáře. 

Další ujednání: 
Smluvní strany se dohodly, že má-li být tato smlouva/dodatek/příloha v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv ("ZRS"), uveřejněna prostřednictvím registru smluv, pak její uveřejnění se zavazuje zajistit na své náklady postupem 
stanoveným výše uvedeným zákonem dodavatel. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že před uveřejněním 
této smlouvy/dodatku/přílohy v registru smluv zajistí dodavatel zoečitelnění těch ustanovení, která představují výjimku z 
povinnosti uveřejnění podle §3 odst. 1,2 ZRS, a to ustanovení tvořící obchodní tajemství dodavatele (cena tepla za GJ, 
objem tepla v GJ za určité období, velíkost smluvního výkonu, cena za kW !MW smluvního výkonu, výše záloh, cenové 
vzorce) a dále osobní údaje, vč. podpisových vzorů zástupců smluvních stran. Odběratel prohlašuje, že se zveřejněním 
souhlasí a že zveřejňovaná smlouva/dodatek/příloha neobsahuje žádná další ustanovení (nad rámec výše uvedených), která 
by požadoval znečitelnit. V případě, že dodavatel uveřejní smlouvu/dodatek/přílohu v registru smluv v souladu s tímto 
ujednáním, zavazuje se odběratel nezveřejnit tuto smlouvu/dodatek/přílohu v registru smluv duplicitně. 
Tato dohoda je nedílnou součástí smlouvy. 
Po potvrzení nám dohodu v jednom vyhotovení vraťte obratem zpět. 
Dodavatel: 

finanční a administrativní ředitel 

Vyřizuje/telefon : 

Odběratel: 1 O _01_ 2019 
V .. ... ..... ... P/ť.?'J.qf.~fL ................. .. dne .... ........... .... .. . 

Koeficient pro výpočet daně (zákon o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění, § 37): 0,1304. 




