
SMLOUVA '

0 dodz’wce a odbéru tepla

Jme’no (nézev): Muzeum vychodm'ch Cech v Hradci Krélové

Sidlo: Hradec Krélové, Eliééino nébfeii 465, PSC 500 01

Pfispevkové organizace je zapséna v obchodnim rejstfiku vedene’m

Krajskym soudem v Hradci Krélové, oddil Pr, VloZka 758.
y

1C: 00088382 P.»

010: 228-00088382
C1510 licence pro podnikéni V energetickem odvétvi: 320100358

Bankovm’ spojem': Komeréni banka Hradec Krélove’

@1510 00m: 78-7777510247/0100
Zastoupeny: PhDr. Zdenék Zahradnik, feditel

déle jen dodavatel

a

Jméno (nézev): Spréva nemovitosti Hradec Krélove’, a.s.

Sidlo: Hradec Kralové, Kydlinovské 1521, PSC 501 52

Spoleénost je zapséna v obchodnim rejslf‘iku vedene’m Kruiskym

soudem v Hradci Krélové, oddil B, VlOZka 1765

IC‘: 5282174
DIC: 228-25282174
C‘islo licence pro podnikém' v energeticke’m odvétvi : 320100937

Bankovni spojem’: Komerém' banka Hradec Krélové

@1510 new: 5307—511/0100
Zastoupeny: Ing. Pavel Zémeénik, feditel

déle jen odbératel

sjednévaji
v souladu se zékonem 0513/1991 8b., obchodm'm zékom’kem, se zékonem 040/1964

8b.. obéanskYm zékonikem a se zékonem (“3.45 8/2000 8b., 0 podminkéch podnikzini a vykonu
stétm’ sprévy v energeticch odvétvich a 0 zméné néktech zékonfi (energeticky zékon) ve
znem pozdéj§ich zmen a doplfikfi tuto smlouvu:



élének I.
Zékladni ustanoveni

1. Predmétem smlouvy je dodévka a odbér tepla pro vytépéni ze zdroje dodavatele do
objektfi odbératele, specifikovanych v priloze 6.1. smlouvy - "Pasport odbérného
mista ", které tvof‘i nedilnou souéést této smlouvy.

2. Za splnéni dodévky se povaiuje prechod teplonosného média do zafizem’ odbératele. K
prechodu Vlastnictvi dodévaného tepla pro otop mezi smluvnimi stranami dochézi pf‘i
vstupu tepla do zarizeni odbératele.
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3. Mistem pfedéni dodévky tepla je vstup do odbérniho zafizeni odbéralele v misté
definovaném v priloze 6.1 smlouvy " Pasport odbérného mista ".

Clének II.
Podminky dodzivek

Zpfisob dodévky tepla pro otop zajisti dodavatel v souladu s plamy’mi predpisy.
upravujicimi podminky dodévky a hospodareni s teplem.

1. Teplota topné vody, mérené na pf‘edévacim misté, sjednaném dle (31.1., odst.3. smlouvy pri
nepretrZité dodévce tepla s noénim Utlumem v topném obdobl'. jc stanovcna v
xévislosti na teploté ovzduéi V misté (viz priloha 6.1). Rovnéi budc pf‘ihlédnuto k
vybaveni objcktu regulaéni technikou.

2. Dodavatcl neodpovidé za ncdostatky pri plnéni smlouvy, prokazalclné zpflsobené
havarijm'mi situacemi, vzniklymi u subdodavatelfi.

3. Odbératel souhlasi s tim, Ze dodavatel ridi provoz celé soustavy.

4. Dodavatel je oprévnén uplatnit pferuéeni nebo omezeni dodévky tepla pro otop, \
pripadech stanovenych platnymi predpisy.

5. Pro (16e styku s dodavatelem odbératel jmenovité uréuje povéreného zdstupce - viz
priloha (E. 1 smlouvy. Povéf‘eny” zéstupce je v pripadé nedosaZitelnosti povinen zajistit
2a sebe néhradu.

6. Kontrola doeovémi podminek dodévky se provédi mérenim teploty topné vody v
mistech. stanovenYch v odst.1.a 2. (21.11. smlouvy. Zpfisob provedem’ kontroly stanovi
61.1., bod 4. (:ésti A.

[\J



éést A.
Obchodm’ a technické podminky dodévky tepla

Clzinek I.
Provozni podminky a zévazky souvisejici

1. Odbératel se zavazuje bez zbyTeéne'ho odkladu hlésit dodavateli v§echny Zévady na
odbérném tepelném zafl'zeni (véetné zafizeni podruinych odbératelfi). které maji Vliv
na kvalitu a plynulost dodévky tepla pro otop a zajistit jejich urychlené odstraném’.

2. Odbératel je povinen umoZnit oprévnénYm pracovnikfim dodavatele pfistup k zafizeni
dodavatele, umisténém v objektu odbératele.

3. Teplonosné medium je majetkem dodavatele a odbgratel se zavazuje \rracct teplonosné
medium dodavateli.

4. Kontrola dodriovém’ podminek dodévky, provédéné na zékladé smluvnich ujednéni musi
splfiovat nésledujici pravidla:

4.1. Provedem’ kontrolm’ho méfem’ musi bylt vyvoléno na zékladé pisemného poZadavku
kterékoliv smluvni strany. Bezodkladné poté musi bt dohodou smluvnich stran
stanoveno misto a doba kontrolniho méfem', resp. povéfeni Oprévnény'ch osob.
Pokud neni kontrolni méfem’ provedeno do 30 dnfi p0 prokazatelném obeenl’ vyzvy
vinou nékteré smluvni strany, povaZLlji se za prokézané tvrzem’ druhé smluvm’ strany.

4.2. Méf'eni se provédi za pfitomnosti statutémich nebo povéfenych zéstupcfl dodavatele a
odbératele v ustéleném provozm’m stavu. Pfi kontrolnim méfeni se zjigt‘uji skuteéne’
provozni parametry dle platnych smluvnich ujednéni méfenim v intcn'alu nejméné
jcdné a maximélné tfl' hodin. Kontrolm' méfcni lze opakovat na misté pf‘cddni
maximélné p0 tfi dny p0 sobé nésledujici.

4.3. Do zépisu 0 méfeni se uvede poéet provedenYch méicm', z naméfcnfch hodnot se
vypoélc aritmeticky prfimér, 0 Vysledku méfeni, sc vyhotovi zépis. vc ktcrém musf
byt uvcden den 3 hodina provédéného méfem' a potfcbné souvisejici inl'ormacc (napf‘.
kopie zépisu provozm’ho dcm’ku tepelného zdroje a pod). Zzipis. Zpracovany
vyvolévajici stranou, musi bylt potvrzeny zéstupci obou smluvnich stran.

4.4. Méfeni teploty lze provédét trvale instalovanYmi teploméry, teploméry sc zéznamem
méfeny’ch hodnot nebo dotykovy’rmi teploméry. Pfi vyhodnocem’ maji pi‘ednost L'ldaje
méfidel s vyééi ti‘idou pfesnosti.

5. Odbératel se zavazuje nezasahovat bez souhlasu dodavatele do systému distribuce a
spotfeby tepla pro otop. Zej ména se jedné 0 nésledujici éinnosti, které ncjsou bez

pf‘edchézejiciho souhlasu dodavatele dovoleny:
- zmény nastavem’ provozm’ch parametrfi odbémiho mista
- zmény dimenzi (:i provozm’ch charakteristik odbérniho mista éi jeho éésti
- VYména 62'1i topného systému odbérm’ho mista (rozvody, topnél télesa. regulaéni a

uzaviraci armatury)
— instalace automatické regulaém' techniky Vé. termostatickYCh ventilfl
— vyp0u§téni systému.

s vyjimkou havarijm’ch pf‘ipadfi.

L1
)



6. Zména zpfisobu dodévky nebo zména zpfisobu vytépéni mfize bylt provedena pouze na
zékladé stavebm’ho fizeni se souhlasem orgénfi' ochrany Zivotm'ho prostfedi a v
souladu s L'lzemm' energetickou koncepci. Ve§keré vyvolane’ néklady na provedem’
téchto zmén a rovnéi néklady spojené s odpojenim 0d rozvodného tepelného zafizem’
uhradi ten, kdo zménu nebo odpojeni 0d rozvodného tepelného zafizeni poiaduje.

7. Vlastm'ci nemovitosti, V nichZ je umisténo rozvodné tepelné zafizem' ncbo jeho éést
nezbytné pro dodévku tfetim osobém, jsou povinni tuto dodévku nadéle strpét.

(‘51. II
Zmény smlouvy

1. Odbératel ruéi za sprévnost udajfl uvedenYch V "Pfihlééce k odbéru tepla" kajici se véci v
jeho vlastnictvi, nebo Véci, ke které mé prévo uiivéni. Zménu téchto L'ldaji’l oznémi
dodavateli:
- je-li odbérateli znémo, Ze mé dojl't ke zméné nékterého z fidajfi jim uvedenych v
"Pfihlééce k odbéru tepla", zavazuje se projednat tuto zménu neprodlené s
dodavatelem a v dostateéném pfedstihu, nejméné 10 dnfi pfed pOZadovanou platnosti
(Ipravy.
- pokud nutnost zmény nastane neoéekévané, je odbératel povincn neprodléné
pisemné informovat dodavatele o te’to zméné a pfedloiit dodatek ke Smlouvé.

2. Pokud dojde ke zméném skuteénosti, podstatné ménicich smluvni ujcdnz'ini. bude
vyhotoven dodatek Smlouvy. Névrh dodatku pfedklédé ta smluvm’ stI-tana. které
vznikly nové skuteénosti. Dodatek musi b5It spoleéné projednén do 14 dnfl 0d jeho
pfedloieni. Dokud nebude dodatek oboustranné odsouhlasen, plati Smlouva v
pflvodm'm zném’.

é]. 111
Pferuéeni dodz'lvky

1. 7.21 omezeni nebo pfcru§cni dodévky so povaiuje neplném’ sjednanych podml’nck dodévky
tcpla zpfisobcné provozm’mi pfiéinami, uvedenymi v § 76., 0dst.4. zdkona (2458/2000
8b., 0 podminkéch podnikéni a o vy'konu stémi sprévy v energeticky’ch odvétvich a 0
zméné néktech zékonfi (energeticky zékon).

2. Dodavatel je povinen sdélovat terminy plénovanYCh oprav, rekonstrukci. L'Iebovych a
reviznich praci nejpozdéji 15 dnfl pfed terminem jejich provédéni. I’f‘esny termin
odstévky bude sdélen nejpozdéji 5 dnfi pf‘edem.

3. Pisemné sdélem’ 0 uplatném’ plénovanjfch Oprav, rekonstrukci, L’lebovych a revizm’ch
praci musi obsahovat:

- dfivod pferu§eni dodévky
- pfedpoklédany termin, po j'aky bude pferuéem’ uplatnéno
— podpis odpovédného zéstupce dodavatele

4. Odbératel je povinen pisemné informovat 0 poruchéch nebo 0 provédénych pracich na
svém zafizem’, které mohou mit Vliv na systém zésobovém’ teplem zc Zdroje nebo
zafizem’ dodavatele nebo na vyregulovéni otopné soustavy.



5. Odbératel je povinen zaji§t’ovat potfebnou souéinnost s dodavatelem pri reéem’ provozm’ch
situaci (umoZnéni vstupu do objektfi a pod.).

(Iést B.
Méreni dodévky tepla

pro 1'16e stanovem’ fihrady

Clének I.
Obecné pravidla

1. Za uzavrenou lokalitu 56 pro 1’16e méi‘em’ dodék tepla povaZuje sekundérni rozvod tepla
po areélu Gajerovy’ch kaséren, které je V majetku Sprévy nemovitosti, a..s

2. Méridlo tepla a prfitoku, pouZivané pro uéely platébniho styku pfi dodz’wce tepla, je
instalovéno a vyuZiVéno na nésledujicim misté soustavy:
a) méridlov tepla na vstupu do odbémiho zarizeni odbératele V chodbé LPP budovy
depozitéf‘e Opletalova 334, Hradec Krélové.

3. Uvedené méridlo Vlastm' a provozuje odbératel. Dodavatel jej mé pronajato 11a zékladé
néjemni smlouvy. Udaje méridel ve Vlastnictvi odbératele bude dodavatel akceptOVat
a vyuZivat ke stanovem’ mnotVi dodévky pouze V pripadé doeeni poiadavkfi
zékona 6505/90 8b., 0 metrologii. ‘
Provozovatel méf‘idla uvedeného V (31.1, odst.2a se zavazuje provédét odeéty méridel
1x mésiéné a Vést o odeétech prfibéinou evidenci.

4. Pristup k méfidlu v majetku 6i sprévé odbératele, umisténému V objektu dodavatele, 221
(16616111 odeétfi méridla bude zajiétén umoinénim pristupu povérene’mu pracovnikovi
odbératele do chodby LPP, na zékladé ohlééeni a zaevidovéni toholo pracovnika na
vrétnici objektu Opletalova 334, Hradec Krélové.

5. Skuteénosti, podstatné ovlivfiujici (Irovefi vyfiétovéni nebo uplatnéni sankci so povaiuji 7.21
prokézané, pokud tyto byly zjiétény spolcéné oprévnénymi zéstupci obou smluvnich
stran a pokud by] 0 pfcdmétné Véci vyhotovcn zépis, potvrzeny 0pr2'1\'11£‘n)3'1ni zzistupci
obou smluvnich stran.

6. Reklamace méreni tepla se i‘idi § 78, odst.2 Zék. 458/2000 Sb.

Clének II.
Pravidla pro stanoveni mnoistvi dodfivky tepla pro otop

Néklady za dodévku tepla pro otop, se stanovi jako souéin celkového mnotVi tepla.
naméreného V technicky'ch jednotkéch 2a L'létovaci obdobi na méridle tepla na VStupu do
odbérného zarizeni odbératele a stanovené sazby 2a technickou jednotku.

Kalkulace ceny tepla za technickoujednotku musi odpovidat obecné platnym pf‘edpisfim.

V pripadé poruchy méridla tepla pro otop 11a vstupu do objektu bude mnotVi tepla
stanoveno technickym vy’poétem dle predchézejiciho srovnatelného obdobi .

Jiny zpfisob stanovem’ néhradnich udajfil, 1162 jak je uvedeno V predchézejicim odstavci
lze pouiit pouze na zékladé prokazatelné dohody mezi dodavatelem 21 \‘Semi dotéenymi
odbérateli.

Pokud bude mnoistvi tepla pro otop stanoveno néhradm'rn zpfisobem. bude tato
skuteénost uvedena v podkladech pro vyL'létovém' dodék.



(“:lének III.
Cenové a platebni podminky

1. Cena dodévky, Véetné ostatm’ch nékladfi, je stanovena V souladu se zékonem (2.526/ 1990
Sb.. 0 cenéch. provédéci vyh1é1§kou (3580/1990 8b., a s cenovymi rozhodnutr’mi
Energetického regulaéniho uradu (déle jen ERU ), jako cena smluvm’ a Vécné
usmérfiované.
Dohoda o cené, platebni podml’nky a odbérovy diagram jsou jako samostatné priloha 6.2
a 6.3 této smlouvy a tvofi jejr’ nedilnou souéést.

[\J . Dodavatel mé prévo V prfibéhu zuétovaciho obdobl' stanovenou cenu zménit a to na
zékladé vydanych cenovych rozhodnuti a opatreni ERU a zmény vstupnich podminek pro
kalkulaci.

w . Cena tepelné energie je kalkulovéna na predpoklécfiné mnotVi nakoupené a prodané
tepelné energie. Dodavatel provede po ukonéeni fiéetnr’ho obdobr’ kalkulaci na skuteéné
nakoupené a prodané mnotVi tepelné energie a je oprévnén upravit cenu tak, aby
odpovidala prislu§nému cenovému rozhodnutl' ERU.

4. Zpfisob méreni a vyhodnocovéni mnoistvi tepla pro otop pripadajici na jednotlivé
odbératele je uveden v éésti B smlouvy:

5. Odbératel je povinen pfi platbé pouZivat stanoveny variabilni symbol.

7. Pokud odbératel nemfiZe pravidelné plnit své platebnl' povinnosti, V'yplyvajfci z této
smlouvy, je povinen tuto skuteénost V dobé splatnosti nahlésit dodavateli. Bezprostredné
poté budou projednéna opatf‘em’ k re§eni situace.

Clének IV.
Smluvni pokuty

.__
; . Pri prckroécni lhflt splatnosti uhradi strana povinné smluvni pokutu ve vy§i 0.05% x dluZné

éélstky za kaidy’ zapoéaty den prodlcm’.

(\J . Pri prokézaném neoprévnéném odbéru uhradi odbératel dodavateli veékeré prokazatelné
vzniklé §kody. Néhrady ékod budou vypoéteny ve smyslu § 2 vyhlééky MPO 6. 223/200]
Sb. Souéasné za kaidy zjiétény pripad uhradi odbératel dodavateli smluvni pokutu ve
vyéi 10.000; Ké. Co 56 rozumr’ neoprévnénym odbérem je uvedeno \' § 89 zélkona (‘2.
458/2000 Sb.

q. V pf‘ipadé poru§eni ustanovem’ é1.111. odst.2. a 3. éélsti A smlouvy uhrudi dodavatel
odbérateli veékeré vzniklé §kody.

L»)
4:. . V pripadé poru§eni ustanovem’ 61.111. odst.4. éésti A smlouvy uhradi odbératel dodavateli

veékere’ vzniklé ékody. Souéasné 2a kaidy zji§tény' pripad uhradi odbéralcl dodavateli
smluvni pokutu ve vy§i 1000; K6.

U1 . Odbératel mé prévo na néhradu §kody pri nedoeeni zékladnich parametrfi dodévky
tepelné energie podle élénku H. této smlouvy. Skoda musi byt prokézzina. Prévo na
néhradu §kody a uélého zisku nevzniké V zékonem vyjmenovanYch pfipadech preru§eni
nebo omezeni dodévky tepelné energie (§ 76, odst. 4, zékona é. 458/2000 Sb.)



Pfi umyslném poékozeni méfidel tepla nebo prfitoku (Véetné plomb) uhradi odbératel
dodavateli ve§keré néklady spojené s opravou méfiée. Dodévané mnotVi bude
stanoveno postupem dle éésti B 61. II. smlouvy.
V pf‘ipadé ztréty teplonosného media bude jeho mnotVi a cena stanovena technickym
Vypoétern a vyuétovéna odbérateli. '

6. Ustanoveni tohoto élénku smlouvy nevyluéuje uplatnéni sleV a postihfl podle obecné
zévaznych prévnich pfedpisfi.

élének V.
Vypovéd’

1. Platnost této smlouvy mfiie by’t ukonéena bud' dohodou smluvm’ch stran nebo VypOVédi.
Dodavatel mfiZe dét Vypovéd’ jen z téchto dfivodfi:

- odbératel nezaplati sjednanou cenu ani p0 prokazatelné upomince
- opakované p0ru§0Véni smluvm’ch povinnosti zévainym zpfisobem.
- ztréta zpfisobilosti k distribuci tepelne’ energie

2. Vypovédni lhfita je §est kalendéfm’ch mésicfi a zaél'né béiet 0d prvm’ho dne mésice
nésledujiciho p0 doruéen Vypovédi druhé smluvni strané.

3. Strana, podévajici VYpovéd’, se zavazuje k fihradé nékladfi, spojenych s ukonéem’m odbéru
tepla pro otop vznikIYCh druhé smluvnl' strané s Vyjimkou pfl'padfl. Ze pfl’éiny
Vypovédi vznikly prokazatelné u druhé smluvni strany.

Clz'mek VI
Zévéreéné ustanoveni

l. Tato smlouva je platné podpisem obou stran a nabYVé L'léinnosti dnem 1.7.2003 a uzavirzi
se na dobu neuréitou.
Smlouva mfiie byt ukonéena dohodou, pokud bude souéasné uzavf‘cna smlouva S
novym odbératelcm z dfivodu zmény Vlastnickych prév.

2. Pokud dojde k zéniku smlouvy pied ukonéenim fiétovaciho Obdobi. budc koneéné
vyuétovém' skuteéné dodévky provedeno do 90 dnfi p0 skonéeni uétovaciho obdobi.
ve kterém doélo k ukonéeni odbéru, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

3. Tato smlouva mfiZe byt ménéna jen na zékladé dohody smluvm’ch stran formou pisemne’ho
dodatku s vy’jimkou pfipadfi uvedenych V této smlouvé.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve étyfech stejnopisech stejné prévni zévaznosti. z nichZ
kaZdé smluvm’ strana obdrii dvé vyhotoveni.

5. Nedilnou souéésti této smlouvy jsou:

Pfiloha (1.1 - Pasport odbérne'ho mista
Pfiloha (3.2. - Dohoda 0 cené, cenové a platebni podminky
Pfiloha 6.3 — Odbérovy diagram

V Hradci Krélové dne V Hradci Krélové dne

Odbératel: Dodavatel:
, x
::
E




