
i ¯Jo%9

Smlouva o dodÆvce tepelnØ energie
Ł slo: 5/ 2006

s platnost od 1. 9. 2006
uzavłenÆ mezi:

¨lÆnek I.
Smluvn strany

1. M stskÆ tepelnÆ zał zen s.r.o.
Pra skÆ ul., 256 01 Bene ov
zastoupenÆ: Jindłichem Zem anem jednatelem spoleŁnosti
spoleŁnost je zapsanÆ M stsk m soudem v Praze I odd l C Ł slo vlo ky 34194

I¨O: 49827529
DI¨: CZ49827529
bankovn spojen : KB Bene ov, Ł.œ. 475400227/0 100
telefonn spojen : 317 721 645
E-mail: metzbn( ),razdva.cz
Ł slo licence: 310100900 v roba tepelnØ energie

320100898 rozvod tepelnØ energie

dÆle jen dodavatel

2. Obchodn firma: M sto Bene ov

se s dlem/bydli t : Masarykovo nÆm st 100 256 27 Bene ov

zastoupenÆ: starostou ing. Petrem Koubou

registrovanÆ v registru ekonomick ch subjektø pod Ł.j. O RO -0027 - 05

I¨: 00231401

D i¨:
bankovn spojen : ¨eskÆ społitelna Ł. œŁtu: 27-0320035309/0800

dÆle jen odb ratel

¨lÆnek 2.
Płedm t smlouvy

2.1. Tato smlouva je uzavłena ve smyslu 409 a nÆsleduj c ch zÆkona ¨. 513/1991 Sb.
v platnØm zn n (obchodn zÆkon k) a 76 zÆkona Ł. 45 8/2000 Sb. v platnØm
zn n (energetick zÆkon).

2.2. Płedm tem tØto smlouvy je zÆvazek dodavatele dodÆvat tepelnou energii ze zał zen
dodavatele do odb rnØho m sta odb ratele v souladu s touto smlouvou a zÆvazek odb ratele



zaplatit za dodanou a odebranou tepelnou energii cenu za podm nek uveden ch v tØto
smlouv .

¨lÆnek 3.
V e a zpøsob stanoven ceny a platebn podm nky

3.1. Cena tepelnØ energie je tvołena v souladu se zÆkonem Ł. 526/1990 Sb. o cenÆch, ve
zn n pozd j ch płedpisø, s provÆd c vyhlÆ kou Ł. 580/1990 Sb., ve zn n pozd j ch
płedpisø, a v souladu s platn mi cenov mi rozhodnut mi EnergetickØho regulaŁn ho œładu.

3.2. Cena tepelnØ energie, zpøsob jej ho stanoven a zpøsob platby za odebranou tepelnou
energii je obsahem pł lohy Ł. 2 CenovØ ujednÆn .

3.3. Dodavatel se zavazuje zœŁtovat d lŁ platby (zÆlohy) a vystavit potłebnØ platebn doklady
łÆdn , vŁas a ve lhøtÆch dohodnut ch v pł loze Ł. 2 CenovØ ujednÆn .

3.4. Odb ratel se zavazuje zaplatit dodavateli cenu za dodÆvku tepelnØ energie na v e
uveden œŁet dodavatele łÆdn a vŁas.

3.5. VyœŁtovÆn dodÆvky tepelnØ energie zji t nØ m łiŁem tepla na vstupu do objektu provede
prodÆvaj c pravideln m s Łn .

¨lÆnek 4.
Charakter a pravidla dodÆvky tepelnØ energie

4.1. ZÆkladn mi dodac mi podm nkami se rozum spln n dodÆvky tepelnØ energie v souladu
s ustanoven m * 3 a 4 vyhl. 152/2001 Sb. v kvalit odpov daj c sjednan m teplotn m
diagramøm platn m pro ka dØ jednotlivØ płedÆvac m sto uvedenØ v pł loze Ł.1 tØto smlouvy.
TeplÆ voda bude dodÆvÆna od 6,00 do 22,00 hod. denn o teplot na vstupu nejmØn 46 C
nejv ce v ak 60 C s v jimkou odb rn ch piŁek.
DodÆvka tepla pro vytÆp n v topnØ sezon bude nepłetr itÆ s noŁn m œtlumem v dob od
22,00 do 6,00 hod.

4.2. Dodavatel zodpov dÆ za dodr ovÆn smluvn ch parametrø v płedac m m st , za sprÆvn
stanovenou cenu tepla v souladu s cenov mi płedpisy, za nepłeru ovÆn a neomezovÆn
dodÆvek tepla vyjma pł padø uveden ch v 76 odst. 4 zÆkona a za sprÆvnost fakturaŁn ho
m łen . Za dodr ovÆn vnitłn ch teplot v m stnostech, za teploty TUV u koneŁn ch
spotłebitelø a obecn za pravidla dodÆvky tepla danØ vyhlÆ kou Ł. 152/2001 Sb, m rnØ
spotłeby tepla a regulaci mno stv tepla v zœŁtovac jednotce dodavatel nezodpov dÆ, ale ve
smyslu 6 zÆkona 406/2000 Sb. zodpov dÆ vlastn k budovy nebo spoleŁenstv vlastn kø.

4.3. ZÆkladn mi parametry dodÆvanØ a vrÆcenØ teplonosnØ lÆtky a dal œdaje jsou uvedeny
v pł loze Ł. 1 TechnickØ parametry odb rnØho m sta .

4.4. TeplonosnØ mØdium je ve vlastnictv dodavatele a odb ratel je povinen teplonosnØ
mØdium vracet.



4.5. Odb ratel se zavazuje upozornit dodavatele bez zbyteŁnØho odkladu na ve kerØ vniklØ
zÆvady na odb rnØm tepelnØm zał zen , na plÆnovanØ opravy v objektu, popł. na zm ny, kterØ
by mohly m t vliv na prøb h dodÆvky tepelnØ energie a na v i stanoven ch technick ch
parametrø pro toto odb rnØ m sto.

4.6. Odb ratel nesm bez płedchoz ho souhlasu dodavatele k odb rnØmu tepelnØmu zał zen
płipojit novØho odb ratele.

4.7. Za jedno odb rnØ m sto se pova uje objekt tvoł c samostatn , trvale propojen a
płipojen celek.

¨lÆnek 5.
M sto płedÆn , m sto a zpøsob m łen

5.1. TechnickØ podm nky dodÆvky tepla se ł d obecn mi pravidly zÆvazn ch prÆvn ch
płedpisø a technick ch norem platn ch v dob pln n .

5.2. Dodavatel je oprÆvn n omezit Łi płeru it dodÆvku tepelnØ energie pouze z døvodø
vymezen ch v 76 odst. 4 energetickØho zÆkona, ve zn n pozd j ch płedpisø.

5.3. DodÆvka tepelnØ energie je uskuteŁn na płechodem tepelnØ energie o sjednan ch
parametrech ze zał zen dodavatele do zał zen odb ratele. KonkrØtn m sto pln n płedm tu
smlouvy je specifikovÆno v pł loze ¨. 1 TechnickØ parametry odb rnØho m sta .

5.4. Dodavatel je povinen na svøj nÆklad osadit, zapojit, udr ovat a pravideln ov łovat

sprÆvnost m łen .

5.5. Odb ratel je povinen umo nit dodavateli osadit m ł c zał zen a zajistit ho proti

neoprÆvn nØ manipulaci.

5.6. Dodavatel je povinen dodÆvku tepelnØ energie m łit, vyhodnocovat a œŁtovat podle

skuteŁn ch parametrø teplonosnØ lÆtky a œdajø vlastn ho m ł c ho zał zen .

5.7. Odb ratel mÆ prÆvo na ov łen sprÆvnosti provÆd n ch odeŁtø dodavatelem, proto se

smluvn strany dohodly, e pov łen zÆstupce vlastn ka Łi sprÆvce zœŁtovac jednotky nebo

spoleŁenstv vlastn kø jednotek mÆ prÆvo ov łovat sprÆvnost nam łen ch hodnot

dodavatelem.

5.8. Smluvn strany se dohodly na tomto zpøsobu a pravidlech pł stupu k m łidløm

Pov łen pracovn k dodavatele mÆ prÆvo vstupovat do objektu odb ratele za œŁelem

provÆd n odeŁtø, kontroly, oprav nebo b nØ œdr by m ł c ch a ovlÆdac ch tepeln ch

zał zen .

5.9. V pł pad poruchy m ł c ho zał zen bude odebranØ mno stv pro vyhodnocen dodanØ

tepelnØ energie stanoveno nÆhradn m zpøsobem, a to

aJ pro vytÆp n : v poŁtem podle spotłeby tepla na 1 m2 vytÆp nØ plochy z objektø

vytÆp n ch ze stejnØho zdroje
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b/ pro ohłev vody: podle m rn ch spotłeb tepla na 1 m3 studenØ vody z płedchÆzej c ch
m s cø z danØho objektu

Pokud bude mno stv tepelnØ energie stanoveno nÆhradn m zpøsobem, bude tato skuteŁnost
uvedena v podkladech pro vyœŁtovÆn .

5.10. MÆ-li odb ratel pochybnost o sprÆvnosti œdajø m łen nebo zjist -li zÆvadu na m ł c ch
zał zen , mÆ prÆvo po adovat jejich płezkou en , płiŁem ob strany mus postupovat
v souladu s 78 odst. 2 energetickØho zÆkona (zÆk. ¨. 458/2000 Sb.).

5.11. Za stav a funkŁnost odb rnØho tepelnØho zał zen odb ratele ovliv uj c pln n a
dodr ovÆn dodÆvkov ch norem zodpov dÆ odb ratel.

¨lÆnek 6.
ZÆvazky prodÆvaj c ho

ProdÆvaj c se zavazuje:

6.1. Dodat sjednanØ mno stv tepla pro vytÆp n a dodÆvku teplØ vody płi dodr en vyhlÆ ky
¨. 152/2001 Sb.

6.2. Płedat na po ÆdÆn kupuj c ho kalkulaci ceny tepla.

6.3. HlÆsit odb rateli prokazateln m zpøsobem minimÆln 15 dn płedem plÆnovanØ płeru en
nebo omezen dodÆvky tepla.

6.4. NeplÆnovanØ płeru en nebo omezen hlÆsit bez zbyteŁnØho odkladu odb rateli se
sd len m døvodu a doby płeru en nebo omezen .

6.5. Zajistit ov łovÆn płesnosti fakturaŁn ch m łidel u oprÆvn nØho subjektu ve stanoven ch
lhøtÆch.

6.6. Zajistit, aby k v konu licencovanØ Łinnosti byla pou vÆna technickÆ zał zen , kterÆ
spl uj po adavky bezpeŁnosti a spolehlivosti stanovenØ prÆvn mi płedpisy a technick mi
normami.

6.7. Zajistit, aby prÆce spojenØ s v konem licencovanØ Łinnosti byly provÆd ny osobami
s odbornou zpøsobilost .

¨lÆnek 7.
ZÆvazky odb ratele

Odb ratel se zavazuje:

7.1. Ædn a ve smluvn dohodnut ch term nech hradit ceny za dodanou a odebranou
tepelnou energii.



7.2. HlÆsit prodÆvaj c mu prokazateln m zpøsobem minimÆln 5 dnø płedem v echny zÆsahy
do topnØ soustavy t kaj c se jej ho technickØho stavu, parametrø a rozsahu pokud maj vliv

na dodÆvku tepla a topnØho systØmu.

7.3. HlÆsit bez zbyteŁnØho odkladu prokazateln m zpøsobem zÆvady v dodÆvce tepla a

dohodnut ch dodÆvkov ch norem.

7.4. NeprovÆd t bez płedchoz ho souhlasu dodavatele ÆdnØ opravy, zÆsahy a zm ny v topnØ

soustav , kterÆ je vjeho majetku.

7.5. Umo nit dodavateli pł stup k napojovac m uzløm k provÆd n instalace, ov łovÆn ,

kontroly a œdr by m ł c a regulaŁn techniky, k provÆd n odeŁtø mno stv dodanØho a

odebranØho tepla a k namÆtkovØ kontrole dodr ovÆn dodÆvkov ch norem.

7.6. Instalaci m ł c a regulaŁn techniky na svØ ŁÆsti otopnØ soustavy provÆd t a po

projednÆn s dodavatelem po p semnØ dohod s n m.

7.7. Zajistit dostateŁnou ochranu m ł c a regulaŁn techniky dodavatele płed po kozen m a

nedovolenou manipulac . Zji t nØ zÆvady neprodlen a prokazateln hlÆsit dodavateli.

7.8. Płenechat nakupovanØ teplo dal mu odb rateli pouze s płedchoz m souhlasem

dodavatele.

7.9. Uhradit ztrÆty a v ce nÆklady provozu ve skuteŁnØ v i v pł pad , e vniknou z døvodu

zÆsahu do topnØ soustavy bez płedchoz ho ohlÆ en , dohody s dodavatelem, nebo poruchou

na zał zen odb ratele, pokud tyto maj vliv na dodÆvku tepla nebo provoz topnØho systØmu.

7.10. Vlastn ci nemovitost , v nich je um st no rozvodnØ tepelnØ zał zen nebo jeho ŁÆst

nezbytnÆ pro dodÆvku tłet m osobÆm, jsou povinni um st n a provozovÆn tohoto zał zen

nadÆle strp t.

¨lÆnek 8.
NeoprÆvn n odb r

8.1. NeoprÆvn n m odb rem tepla je:

1. Odb r bez souhlasu dodavatele nebo v rozporu s uzavłenou smlouvou,

2. Odb r płi opakovanØm neplacen smluven ch zÆloh vŁetn vyœŁtovÆn za odebranØ teplo,

3. Odb r bez m łic ho zał zen nebo odb r płes m łic zał zen , kterØ v døsledku zÆsahu

odb ratele odb r nezaznamenÆvÆ nebo zaznamenÆvÆ odb r men ne skuteŁn ,

4. Odb r m łic m zał zen m płem st n m bez souhlasu dodavatele,

5. Odb r m łic m zał zen m, na n m bylo poru eno zaji t n pro neoprÆvn nou manipulaci a

nebyla spln na povinnost podle 78 odst. 4 zÆk. 458/2000 Sb.



8.2. Zpøsob v poŁtu kody vzniklØ dr iteti licence neoprÆvn n m odb rem stanov vyhl.

223/2001 Sb.

¨lÆnek 9.
UkonŁen smlouvy

9.1. Smlouva se uzav rÆ na dobu neurŁitou.

9.2. Smluvn strany se dohodly, e tato smlouva neb vÆ platnosti a œŁinnosti dnem podpisu

obou smluvn ch stran. Platnost tØto smlouvy konŁ v pł padech uveden ch bod 9.3 tØto

smlouvy.

9.3. Smlouva mø e b t ukonŁena:
aJ p semnou dohodou obou smluvn ch stran, a to de dni uvedenØm v tØto dohod ,

b/ p semnou v pov d ze strany odb ratele s 12-ti m s Łn v pov dn lhøtou, kterÆ zaŁ nÆ od

prvn ho dne m s ce nÆsleduj c ho po doruŁen v pov di druhØ smluvn stran .

9.4. K datu ukonŁen smluvn ho vztahu se ob strany zavazuj vyrovnat vzÆjemn svØ zÆvazky

a pohledÆvky.

9.5. V pł pad zÆniku jednØ ze smluvn ch stran, płechÆz prÆva a povinnosti sjednanØ v tØto
smlouv v plnØm rozsahu na prÆvn ho nÆstupce, nedohodnou-li se smluvn strany płed

zÆnikem jinak.

¨lÆnek 10.
Ostatn a zÆv reŁnÆ ujednÆn

10.1. PrÆvn smluvn vztahy mezi smluvn mi stranami se ł d Łesk m prÆvn m łÆdem. Tato

smlouva podlØhÆ re imu zÆkona Ł. 458/2000 Sb., energetick zÆkon, ve zn n pozd j ch
prÆvn ch płedpisø.

10.2. Ustanoven , zde v slovn neupravenØ, podlØhaj zÆkonu Ł. 513/1991 Sb., obchodn

zÆkon k, ve zn n pozd j ch płedpisø, nebo zÆkonu Ł. 40/1964 Sb., obŁansk zÆkon k, ve

zn n pozd j ch prÆvn ch płedpisø.

10.3. Zm na płedb nØ ceny tepelnØ energie, uvedenÆ v bod 1.2 pł lohy Ł. 2 cenovØ
ujednÆnf,vzniklÆ zm nou nÆkladø na v robu a rozvod tepla, bude dodavatelem oznÆmena dle
bodu 1.3. cenovØho ujednÆn .
JakÆkoli jinÆ zm na smluvn ch podm nek, dohodnut ch touto smlouvou vŁetn pł loh, mø e

b t provedena pouze formou p semnØho oboustrann odsouhlasenØho dodatku.

10.4. Smlouva je sepsÆna ve dvou vyhotoven ch, z nich jedno vyhotoven obdr dodavatel a
jedno vyhotoven obdr odb ratel.



10.5. Touto smlouvou se ru smlouva o prodeji a nÆkupu tepla Ł 2/ 2002 uzavłenÆ smluvn mi

stranami dne 14.1. 2002

10.6. Smluvn strany sv mi podpisy potvrzuj , e smlouvu uzavłely dobrovoln a vÆ n ,

urŁit a srozumiteln podle svØ pravØ a svobodnØ vøle, nikoliv v t sni nebo za nÆpadn

nev hodn ch podm nek.

10.7. Ned lnou souŁÆst tØto smlouvy jsou pł lohy:

Pł loha Ł. 1: TechnickØ parametry odb rnØho m sta

Pł loha Ł. 2: CenovØ ujednÆn
Pł loha Ł. 3: UjednÆn v pł pad spoleŁnØho m łen

V Bene ov dne: 27.7.2006

za dodavatele:

Jindłich Z

j ednatJ Łno sti

M S (EPELNA ZtiZENI

U Prahy

-

31T721645 fi
CQ 4982752 DI¨: CZ49827529

O

podpis
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