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Ujednání o ceně
uzavřené mezi

Hasičsky btXj: smjoí|Ézského kraje

HMSK SMi. i l
l por.äsb

rok cjotja plnění

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

Ev,¢|s|c) v SSC

a

Česká republika-Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
(IVC Ostrava-jih)
výškovická 2995/40
700 30 Ostrava - Zábřeh

Odběratelem:
Česká republika-Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Zřizovací listina v úplném mění ze dne 29.12.!994

IČO: 70884561
DIČ: CZ70884561

l. 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 př'Qpisů, a v souladu s cenovým
rozl)odnutím Energetického regulačního úřadu Č. 5/201 8 ze dne 6. listopadu 2018, kterym se mění cenové roZhodnuti
ERU č. 2/2013, k cenám tepelné energie, ve mění cenového rozhodnutí ERÚ 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 médií 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:

K cenám uvedených v ČI. 3 a ČI. 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 .po@isu oběrm smluvními stranami do 31. prosince 2020 a

účinnosti nabývá dne 01. ledna 2020 nebo dnem zveřejněni 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 01, ledna 2020 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 zrněn obecně závaznjch předpisů, které mohou mít vliv na
cenu tepla, a to s účinností ke dni vzniku těchto zrněn 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/přiloha v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o
registru smluv ("ZRS"), uveřejněna prostřednictvím registru smluv, pak iejí uveřejnění se zavazuje zajistit bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne jejího uzavření, na své náklady postllpem stanoveným výše
vedeným zákonem odběratel. Před uveřejněním této sInlouvy/dodatku/přílohy v registru smluv zajistí odběratel
znečitelněni těch ustanovení, která představují výjimku z povinnosti uveřejnční 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 yýkonu, výše záloh, cenové vzorce) a dále osobní údaje, vc.
podpisových vzorů zástupců smluvních stran. V prípadč, že odběratel neuveřejnění smlouvu/dodatek/přílohu v
registru smluv ve výše dohodnuté lhůtě, je dodavatel oprávněn tuto smlouvu/dodatek/přílohu v registru smluv
uveřejnit sáln. V případě porušení povinnosti odběratele uvedené v tomto ustanovení, odpovídá tento dodavateli za
majetkovou i nemajetkovou újmu.

V Ostravě 13.12.2019

kVlček, Ph.D,

ského kraje

}
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DIAGRAM NA DODÁVKU A ODBĚR TEPLA

Číslo sinlouvy: 17077
Region: RSEM

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

Odběratel:
Česká republika-l lasičský záchranný sbor Moravskoslezského
kraje
výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Zňzovaci listina v úplnán znění ze dne 29. 12 1994

V

Ceská republika-Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
(IVC Ostrava-jih)
výškovická 2995/40
700 30 Ostrava - Zábřeh

IČO: 70884561
DIČ: CZ70884561

Platnost pro rok: 2020
Pro odběrné místo: 8040-687/909
Měřící místo: SI

Název OM: Integrované zácht"annC centrum (4873)
Sazba:

kW sjednané pro výpočet kW sjednané pro výpočet
Měsíc Tepelná stálého platu Měsíc Tepelná stzílého pIatu

energie v GJ energie v GJnebyty byty nebyty byty
leden červenec
únor srpen
březen září
duben · říjen
květen listopad
červen prosinec
Celkem za rok

nebyly byty
Podlahová plocha (m2)
Podlahová plocha (ni2) - pro rozúčtováni
Počet bytových jednotek zásobovaných tepelnou energii
Podíl dodana1o tepla (%)

Odběratel prohlašuje, že rozděleni podlahových ploch odpovídá skutečnosti a že nahlásí dodavateli KaZdou ziněnu výměry podlahové plochy
bytových a nebytových prostor.

Plněni odběru tepla podle tohoto diagramu je podniinčno uzavřeniin "Ujednáni o ceně".

Zmocnčllec odběratele pro jednání,
(jniéno, telefon, email)

Další ujednáni:
Smluvní strany se dohodly, že má-li být tato s1nlouva/dodatek/l)řiloha v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv ("ZRS"),
uveřejněna prostřednictviin registru smluv, pak její uveřejněni se zavazuie za!ijstit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne
jejího uzavření, na své náklady poslllpeln stanovenýni výše uvedeným zákonein odběratel. Před uveřejl1ěníl'n této sln|ouvy/dodatku/přikhy v
registru smluv zajisti odběratel znečitelněni těch ustanoveni, která představuji vSjijnku z ])()vinnosti uveřejnění podle §3 odst. 1,2 ZRS, a to
ustal]oveni tvořící obchodní tajetnstvi dodavatele (cena tepla za GJ, obje]n tepla v GJ za určité období, velikost sinIuvniho výkonu. cena za
KW/MW sm|uvni]1o výkonu, výše záloh, cenové vzorce) a dále osobní údaje, vc. podpisových vzorů zástupců smluvních stran. V případě, že
odběratel neuveřejněni slnk)uvu/dodatek/přílollu v registru smluv ve výše dohodnuté lhůtě. je' dodavatd oprávněn tuto
slnlouvu/dodatek/přilohu v registru smluv uveřejnit sáin. V případě porušaii povinnosti odběratele uvedené v tomto ustanoveni, odpovidé
tento dodavateli za majetkovou i neinajetkovou íijmu.

Tato smlouva/dodatek/při]olla je platná ode dne ,jeho podpisu oběnia snlll[vni]]1i stranaini a účinnosti nabývá dne 01. ledna 2020 nebo dneín
zveřejnění v re£istru sinluv, podléhá-li tomuto zvěřejnění, a to dle (oho, kteiý okainžik nastane později. Nabude-li tato
slnlouva/dodatek/při!oha íičinnosti dnem zveřejněni v registru smluv, pak se sinluvni strany dohodly. že ujednání obsažená v této
slnlollvě/dodatku/přÍ|oze se použi,ji i na právní poměiy ze s1nlouvy/dodatklúpřilohy, vzniklé mezi smluvními stranami od 01. ledna 2020 do
okainž.iku nabyti účinnosti tohoto ujednáni.

Ostrava -Třebovice dne 27.12.2019 V , DCšre~l d,,, Id - \ľ b t¶
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