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TEPIÁRNY BRNo o.s.

K(IPNÍ sMLoUYA
NA DoDÁYKU A oDnÉn TEPLA

číslo: 77201

Prodávajíc í: Teplárny Bľno, 8.s.
se sídlem: okruŽní 25,638 00 Brno
Zastoupený: Ing. Alexejem Nováčkem, místopřeđsedou představenstva a generálnÍm ředitelem
ve věcech smluvních
lČ:4634?534
DIC: C246347534
(dále prodál,ající)

oprávněn jednat a podepisovat z.a' společnost

Kupující: 7720l, Výzkumný listav Silva Taľoncy pro krajĺnu a okľasné ząhľadnictví
se sídlem: Květnové nłíměstí 391,25243 Průhonice
zastoupený:Ň
IC:00027073
DIČ:CZ00027073
(dále kupující)

uzavirají kupnĺ smlouvu na dodávku a odběr tepla ze soustavy centralizovaného zásobování teplem
pro kupujícího číslo: 77201.

Tato smlouva je uzavřena podle tlstanovenĺ obchodního zákoníku v platném znění a dále v souladu
s ustanoveními 7źk'.ě.458l2000 sb. v platném zľlění a na ně navazujícími vyhlłáLškami
a výměry.

L
Předmět smlorľvy

Přeđmětem smlouvy je dodávka a odběľ tepelné eneľgie (dále jen tepla) ze zařízení prodávajícího do
tepelného zaŕízení kupujícího a nabytí vlastnického pľár'a k prodávané věci. Nosné médium zůstává
majetkem prodávajícího, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Tato smlouva platí pro každé
odběľné místo (dále jen oM) a všechna odběrná místa kupujícího.

n.
Místo plnění

Dodávka tepla je splněna přechodem tepla ze zaŕ:zení ve vlastnicwí prodávajícího do zařízení
kupujícího. Místo plnění a dohoda o měření je určeno pro každé oM v Příloze č.l.
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NL
Parametra dodávĘ tepla a jakost vráceného kondenzátu

a) Pľo oaľní soustavu
Jmenoviý provozní tlak páry je 0,9 MPa absolutních' Skutečný tlak se může v závislosti
na provozních podmínkách pohybovat v rozmezÍ od 0,5 MPa do l,2 Mpa abs. Teplota u kupujícího se
v závislosti na skutečném tlaku pohybuje na mezi sytosti, max. 230'C.
Vrácený kondenzát nesmí překľďĺt:

teplota 50 "c
tvrdost 0,1 mvaVl
vodivost 20 pS/cm

pH
obsah Fe
obsah oleje

ó,5 _ 8'5
0,3 mýl
0

b) Pľo hoľkovodní soustavu
Teplota přívodu pľimární horké vody je regulována dle venkovní teploty. Při venkovní teplotě _1Ż "C
(výpočtová teplota) je l30 "C, v mimotopném období 80'c. Teplota vratné vody nesmí překľočit
v topném období 7a oC a v mimotopném období 55 "C. Minimální tlaková diference v předávacím
místě je 150 kPa. Jmenoviý tlak soustavy je PN 25.

rv.
Cena tepla a teplonosných médĺí

Cena dodávaného tepla a teplonosných médií je sjednána v Příloze č.5. Předměfuá příloha tvoří
nedílnou součłást této smlouvy a její právní účinnost je omezena příslušným kalendářním rokem.
Na každý dalŠí rok bude sjednána cena novĄ pokud se smluvní strany nedohodnoujinak.

Smluvní strany sjednávají moŽnost, pro případ nového odběru, aby kupujíci z'aplatil na účet
prodávajícího' před zahájením plnění, kauci, která bude svou výší odpovídat paušální částce ceny
předpokládaného odběru tepla během 2 měsícti, následujících po uzavření smlouvy. Tato kauce bude
k3l.l2. kalendářĺího roku kupujícímu vrácena vplné qýši, nebo bude použita klihradě případně
nezaplacené ěastk'y za dodávku tepelné energie. Kauci lze sjeđnat dodatkem smlouvy i pľo další
kalendářní rok.

v.
Fakturace a platební pođmínĘ

a) Množství dodaného a odebraného teplą nevráceného kondenzĺfu a doplňované vody prodávající
vyhodnocuje, fakturuje a kupující platí vždy za bezprostředně předchtnejici kalendářní měsíc.

Platbu za sjednaný ýkon ve složeném tarifu kupující hľadí měsíčně ve r,"ýši jedné dvanáctiny
roční sazby.

b) Pokud se smluvní strany dohodly, że v průběhu měsíce kupující platí splátky za odebrané teplo, je
sjednána dohoda o splátkách '

c) Fakturace:
1. Pľodávající vystaví daňoý doklad za tepelnou energii, měření, nevrácený kondenzát,

doplňovanou vodu a za tepelný výkon za každý kalendářní měsíc a odešle do pátého

pracovního dne měsíce, bezprostředně nĺásledujícího, do sídla kupujícího nebo dle písemného
požadavku na jinou adresu'

2. Faktury jsou lystaveny na všechna odběrná místa kupujícího, přičemŽ jejich součet za
kupujícíhoje uveden v souhrnném účtu Za teplo.
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Daňovy doklad splňuje všechny náleŽitosti dle zákona č.23512004 sb.

Daňový doklad obsahuje zejména údaje o staw měřidel a množství účtované tepelné
energie.

5. Všechny platby se povaŽujĺ zazaplacené připsáním na účet prodávajícího'

6. V daňovém dokladu (faktuře) nebo v souhĺnném účfu jsou odečteny sjednané, vzájemně
odsouhlasené, spláĘ.

7. Daňové doklady (faktury) a souhrnné ričty, vykazující za příslušný kalendářní měsíc po
odečtení splátek přeplatek, jsou splatné do čtrnácti dnti ode dne odeslání.

8. Daňové doklady (fakrury) a souhnrné účty, vykazující za příslušný kalendářní měsíc po
ođečtení splátek nedoplatek, jsou splatné do čtrnácti dnri ode dne odeslĺĺní.

9. V případě, že prodávající má vůči kupujícímu pohledávku, je prodávající oprávněn přeplatek
(dle bodu 7) použít na snížení této pohledávky.

l0' Změna bankovního spojení smluvních partnerů musí byt oznámena písemně.

1l. V případě opravné faktury bude vystaven norný daňovy doklad, vztahující se k mnoŽsťví a
ceně platné v období, ke kterému se opľavná faktura vydává.

d) Kupujícíje oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit bez zaplaceĺí daňoý doklađ, kteý
neobsahuje některou z náležitostí dle odstavce c) nebo při reklamaci správnosti ričtované črástky.
Ke wácenému daňovému dokladu musí b1it přiloŽeno písemné zdůvodnění.

e) oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta běží
opět ode dne odesliĺní opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu.

Đ Dojde-li kchybě při fakturaci, jejímž následkem prodávající vystaví daňový doklad na čĺástku
niXí než správnou, dotiětuje částku, o kterou byl poškozen, jestliŽe tuto skutečnost kupujícímu
prokáŽe.

vI.
Regulační opatření

Prodávající je oprávněn provádět regulační opatření podle platného regulačního plĺĺnu. Hođnoty
omezení odběru tepla podle jednotlir"ých regulačních stupňů jsou vájemně odsouhlaseny a uvedeny
v Příloze číslo 2'

VII.
Závéreéná ustanovení

Kupující je povinen umoŽnit prodávajícímu montáž pasivních zaÍizení (clon, dýz), zabraňujících
překľočenĺ smluveného tepelného rĺýkonu nebo je povinen provozovat aktivní z-ałízeni (aktivní
omezovač výkonu), zajišťující stejnou funkci.

Pokud kupující nepředloží poädavek na změnu odběrového diagramu na nasledující rok do
3l. října, bilancuje prodávající dodávku tepla na uľovni skutečnosti minulých let a dle
předpokladaného vývoj e.
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3. Nedílnou součiĺstí Kupní smlouvy jsou následující přílohy
- ě.1) Popis odběmého místa
- č.2) odběľový diagram
- č.3) Dohoda o splátkńch
- ě.4) odeětový krlendář
_ č.5) Cenové ujednání
_ č"Q Všeobecné podmínĘ dodávĘ teplr
Doba účinnostijednotlivých příIoh je v nich uvedena.

4. Tato smlouva nab1ývá ričinnosti dnem podpísu obou smluvních stran a uzavká se na dobu
neurčitou. obě smluvní strany mohou Kupní smlouvu pro kaŽdé odběrné místo vypovědět
ve lhťltě 6 měsíců. Výpovědní lhůta začíná prvnÍm dnem následujícího měsíce od doručení
výpovědi. ho případ, že kupující nezaplatí úhĺadu za dodávku tepla za dva měsíce po sobě
nasleđující, má prodávající právo ođstoupit od této smlouvy. Pľávní účinky odstoupení od této
smlouvy nastávají dnem doručení oanámení o odstoupení kupujícímu.
Nabyĺím platnosti této smlouvy se ruší všechny předchozí smlouvy o dodávce tepla a jejich
dodatĘ.

5. Tuto smlouw lze měnit a doplňovat ýlučně písemně nazźkladě dohody obou smluvních stran
formou oboustanně odsouh lasených, č íslovaných dodatk-u.

6. Kupující se zavazlje neprodleně písemně ozrrrámit prodávajícímu všechny zrněny údajů,
uvedených ve smlouvě ajejich nedílných součástech.

7. Kupující se zavaalje neprodleně písemně oznrámit prodávajícímu změny ve svých právních
poměrech, kteľé mají nebo mohou mít drisledĘ na plnění zźxazki z této smlouvy. Zejména je
povinen omámit a doloät svůj vstup do likvidace, vyhlĺášení konkurzu, povolení vyrovnání a
další vyznamné skutečnosti.

I Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Każđá'sbana obdrŽí jedno
vyhotovení.

9. Kupující potvrzuje, Že obdrŽel, byl seznámen a souhlasí s Všeobecnými podmínkami dodávĘ
tepla (dále VPDT) vydanými prodávajícím.

10. Kupující a prodávající shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, Žebyla
uzavřena po vzĺjemném pĄednání podle jejich pravé a svobodné vrile určitě' vážně
a srozumitelně' nikoliv v tísni za nápadně neýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují
autentičnost této smlouvy sv,ým podpisem.

V Brně dne 1. června20a6

prodávajícího arazítko kupujícího
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