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Číslo snAouvy: 42016

Ujednání o ceně
uzavřené mezi

Dodavatelem:
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

Česká republika-Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
výškovická 40
700 30 Ostrava - Zábřeh

a

Odběratelem:
Česká republika-Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Zřizovací listina v úplném znění ze dne 29.12.1994

IČO: 70884561
DIČ, CZ70884561
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1. 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 znčni pozdějších přeQpisů, a v souladu s cenovým
rozhodnutím Energetického regulačního úřadu č. 5/2018 ze dne 6. listopadu ?018, 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 n:tedií se sjednává v souladu s uzavřenou sni1ouvou a je její
nedílnou součásti.

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 podpisu oběma smluvními stranami do 31. prosince 2020 a

účinnosti nabývá dne 01. ledna 2020 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 ujednáni obsažená v tomto ujednání se použijí j 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 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 omámit 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/pňloha v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o
registru smluv ("ZRS"), uveřejněna prostřednictvím Tegistru smluv, pak jeji uveřejnění se zavazuje zajistit bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne jejího uzavření, na své náklady postupem stanoveným výše
vedeným zákonem odběratel. Před uveřejněním této smlouvy/dodatku/pňlohy v registru smluv zajistí odběratel
znečitelněni těch ustanovení, která I?ředstavují výjimku z povinnosti uveřejnění podle §3 odst. 1,2 ZRS, a to
ustanovení tvořící obchodní tajemstvi 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, vc.
podpisových vzorů zástupců smluvních stran. V případě, že odběratel neuveřejnění sMouw/dodateWph'lohu v
registru smluv ve výše dohodnuté lhůtě, je dodavatel oprávněn tuto smlouvu/dodatek/pňlohu v registru smluv
uveřejnit sám. V případě porušení povinnosti odběratele uvedené v tomto ustanovení, odpovídá tento dodavateli za
majetkovou i nemajetkovou újmu.

V Ostravě 13.12.2019 maT é·\-
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DIAGRAM NA DODÁVKU A ODBĚR TEPLA

Číslo smlouvy: 42016
Region: RSEM

Dodavatel:
Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostl'av4 702 00 Ostrava
Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném
K!ajským soudem v Ostravě sp.zn.B 318
ICQ: 45193410
DIČ: CZ45193410

Odběratel:
Česká republika-Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského
kraje
výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava- Zábřeh
Zřizovací listinav úplném znění ze dne 29.12.!994

IČO: 70884561
DIČ: CZ70884561

Česká republika-Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
výškovická 40
700 30 Ostrava - Zábřeh

Platnost pro rok: 2020
Pro odběrné místo: B040-36Q Název OM: Hasičský zách.sbor výškovická
MéŕlCi misto: u3 Sazba:

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

energie v GJ neb by energie v GJ
yty ty nebyly byty

leden červenec
únor sipen
březen září
duben .řijerí
květen listopad
červen prosinec
Celkem za rok

nebyty byty
Podlahová plocha (m2)
Podlahová plocha (m2) - pro rozúčtováni
Počet bytových jednotek zásobovaných tepelnou energií
Podíl dodaného tepla (%)

Odběratel prohlašuje, že rozdělení podlahových ploch odpovídá skutečnosti a Že nahlási 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,
(jméno, telefon, email)

Další ujednání:
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 prostřednictvhn registru smluv, pak její uveřejnění se zavazuje zajistit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne
jejího uzavření, na své náklady postupem stanoveným výše uvedeným zákonein odbčratel. Před uveřejněním této smlouvy/dodatku/přílohy v
registru smluv zajistí odběratel znečitelnění tčch ustanovení, která představují výjimku z povinnosti uveřejnění podle §3 odst. 1,2 ZRS, a to
ustanoveni tvořící obchodní tajeinstvi 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, vc. podpisových vzorů zástupců smluvních stran. V případě, že
odběratel neuvěřejnčni smlouvu/dodatek/přílohu v registru smluv ve výše dohodnuté lhůtě, je dodavatel oprávněn tuto
smlouvu/dodatek/příIohu v registru smluv uveřejnit sám. V případě porušení povinnosti odběratele uvedené v tomto ustanoveni, odpovídá
tento dodavateli za majetkovou i nemajetkovou Újmu.

Tato smlouva/dodatek/příloha je platná ode dne jeho podpisu oběma smluvními stranami a účiunosti nabývá dne DI. ledna 2020 nebo dnem
zveřejnění v registru smluv, padléhá-li tomuto zveřejnění, a to dle toho, který okamžik nastane později. Nabude-li tato
smlouva/dodatek/příloha účinnosti dnem zveřejnční v registru' smluv, pak se smluvní strany dohodly, že ujednání obsažená v této
smlouvč/dodatku/příloze se použijí i na právní poměry ze sm1ouvy/dodatku/příIohy, vzniklé mezi smluvními stranami od 01. ledna 2020 do
okamžiku nabytí účinnosti tohoto ujednání.

Ostrwa - Třebovice dne ]2.12.2019 V dn, Ga" b2^HaBlčskýzáchrAnnýsbor

Mo.mvskcslezského kraje
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