
KUPNÍ SMLOUVA č. 33213

o dodávce a odběru tepelné energie

Úh—sniuminux \ :

Clanek !. - Smiux ní 5mm}

Č'íúnckl, - Pí'cdmút smimn)

('ia'mckř. - Doha mimi smlouv (smiuvni období)

Chins“, - Místo plnění

Cia-mel; 5. - Purumctry dodán ;mého teplu. ruční nmonIVi dodávek tepla

Článek (>. - Kupní cmm. platební podmínky

Článek 7. - ["rok ?. prodicní. náhrada škody. sankční poplatky

(Klímu-L' X. - Skončcní smlouvy

(“Muck 0, - Auerchú ustanoveni

Místní. daum'ú u podpismú doložku smím ních stran

ngmlnuw:

Příloha (:. | - '! cchnickó a obchodní podmínky dodávek lcplu

Příloha C. 2 - I’uspon odběrného mísm

I'í—ííoim C, 3 - Dohoda o c::nč. plulcbních podmínkách & odbčrox ém diagramu



Níže uvedené smluvní strany uzm iraji tum kupni smlom u o dodávce a odběru tepla a

teplé užitkové may:

Článek 1.

Smluvní strany

1.1.Prodz'n'a'1ici:

Společnost EnL:LliL-\G 11-1110 \ impcrk 510.
-.

Sid10:CcsBL1dL10\1Lc 7. B \'čmemé 18 4. PSČ 17001

W

DIC: CY, 280 88 654

 

(dále jen „dodavatelů

1.2. Kuguiiei:

Společnost: Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Summa

se sídlem: ! 111111c 260 385 UI Vimperk

l.ll..lllIII...-Illllllllllllllll

1C: 00583 171

[nCw (700583171

 

Duručmueí adresa: 1.1111110 „(>U_ 385 01 Vimperk

(dále jen „naběhne-P)

Clánek 2.

Předmět sminuvy

Prcclmětcm této smlom} je:

a) /.1\.1ze|\dL1d.1\dlLlL dud-.1111: odhc1111Ll1 11211101 teplonmnem 111L'L|111.1L‘|1L1/ množsní a mkmjsnu

.;puíhkmúu) \ 111151L‘L11111'L1'Ll1 mlanmenính lem smlnuu a \ iL’liLh nedílných píílnhách :1 11EL-11'1L1L1 na

111.1111 \ IEINUHLLC plčno k této \cui

h) z;’1\ (vek odhuatelc odebíam sjedn111L' mne/\n | tepla :1 platit sicdnanou kupní cenu za podmímk

1:1ech111Ll1 \ této >111|L111\L',

Chmki

Doha trvání smlmny (smluvní období)

3.1 Smmwn >e 117m iris 11:1 dobu 119111611011 počínaje dnem 1.3.2014 s \\ 11w edm dobou () memu.

1
J

 



 

Clnttek 4.

Misti) plnění předmětu smlouýý

4.1. Dodávka teplu je >plnenn přechodem tepelné energie 0 „\jednanýeh parametrech ze zařízení

dodavatele do zuří/ení od berutele.

4.2. Konkrclni místo plneni předmětu >|ll|0ll\_\ je uýedeno \ přílo7e &.

odběrného nu>ta",

2. smlouxý - ..PihpulT

(him-k 5.

Parametry n množství dodávaného teplu

5.1. Ký'alítntitní paruínetrý dodío'ký tepla plutne xe 11.1:11111 k teto stnlotne. zejmena 1) p teplonosnelto

mediu. maximální s_íednuný odběr. tlak. teplotu. přípostne teplotní rozmezí teplonmneho mediu u dní.—"sí

t'nln_je._isou ll\ edený \ příIo/e č.2, xínlouxý - .. ’11511111‘1 odběrného tlllhlíl".

5.2. telkoýý' plánoý nný odber tepla za kalendářní rok. \četne časového rozlišení odberu. je nxeden \

příloze č, 3. smlouvý „Dohoda o ceně. platebních podmínkách u odherot'ení diagrunnr.

5.3. Pro každý další rok trvání smlouxý. I'Usp, \ případe polích) i během kalendářního roku. bude

plunoínuý odber :.tnnown ůísíoýaným písemným dodatkem. meníeíín přílohu č.3. \tlllnln). (')dheroýý

dingrnní na následující kulendořní rok >jedn£oá odběratel sdodzontelem \Zdý do dne 1.2. tohoto

nz'ísledujícího kalendářního roku.

5.4. Technicke n obchodní podmínky dodáý ký tepla \‘tmmx‘i přílohu Čl Stnlout'ý' leehníeke u

ohehodní podmínky dodáý ek tepln“.

Článek 6.

Kupní een-.:. platební podmínky

(1.1. Cenu tepelné energie (dále jen eena tepla). 112011113 oatznníeh nákladu. je 51111101 ena \ souladu se

znkonem (:. 5261900 Sb.. o cenách. >“ promítli—cí \ýhlzíškou &. 450'2000 Sh.- \e mení po/dčjšíeh

předpisu. > \ý'hlzíškauní Energetického regulnčního úřadu c.1411 300‘) Sh. a 6.502012 Sh. :1 s platnými

prou'ídecímí předpisy ; tím. 2e:

nl Cenou; uduje. \ /.tn|íu_iící se k plneni predmetu teto snílotoý \e \ ztuhu ke konkrétním odherný ní

11115111111. jsou 11x edený \ přílo/e &. 3 a1111011\) „Dohoda o ceně. platebních podmínkách :: odberoxení

díagrnntu“.

111 Cen) teplu platí za odber \ miste plneni. o to pro kazde odherne místo samostatne.

e) Cenu teplu se stnnowje \Zdý ln obdobi jednoho kalendářního roku \eetne eenme doložký

uíedene \ přílo/e C23.

6.2. Podmínký uplatní-ní eený teplot

:1) Konečná cena skutečne doduneho tepla se stnnmí \)dý po uplý nutí ohdohí příslušného

kalendářního roku tbč'7neho t'okul nn 7nk|ude \ýučtoxčtní netmneího ohdoltí. n to \ <ou|.tdu > platnými

předpísý :1 podle eenoíe doložký n\eclene \ příloze CS.

111 Pm sjednání podminek dodnvký. >L“ smnoxnje ke dni ll příslušného kalendářního roku

(běžného roku) předhežnn cena dle prm idel cenové regulace \ teplaírenstxí

e) Cenou; podmínk) pro následující knleudnřní rok n/nz'nní dodmutel odheruteli nejpo/deji do

dne 31.12, předcházejícího kalendářního roku. pokud budou 7nínný \šeeltný údaje potřebné kjejíníu

unnotení Pokud tak nebude učiněno. plntí eenn „sjednaná do tohoto dum i pro následující kalendářní

rok. příp. další nášleduiíeí kalendářní rok).

(1.3. Platební podmínký

ul ["Ctoýueí olnlohíjejeden kulendářní magie.

11] Dodávku teplu pro \ýtnpeni u přípruxu 'I L'V u doda'o kn Tl_'\' je behem netouíeiho období

hrnrenn formou dílčích faktur >“ 11111. le udaje pro jejich \tunm ení _íaou skutečne nznneřene odherý :1

předni-Znal cenu tepelné energie.

d) Po ukončení 1'1C1m11u1'l1u11111111111 prmede doduýuteí do dne 28.2. nit.—ledtníeího kalendářního roku

\ýí'íetmzínl pí-edlwežne can} n \eškerýeh uhrud sotoíseííeíeh > pluenínt >!lll0tl\_\. \ aoulndu ~.pr:11i1|1_\

eenoýe regulace.

el Platební doklndý llllhí 11111 \eškere náležitosti účetních u dunoxýeh dokladu 51111101 ene platnými

pl'CLlpíH)



 

!“) Na platby dílčích faktur se \zmlmn \šeehuu ujedunní smlou\_\ bez \)_ll|'l]l\_\. \C. sjednaných

termínu spluluostí. užíu'ruí \;rrínbilníeh s_nnbolu plain-h. srnluwíeh pokut apod.

g} PImh5 budou prm'fidén} platebním pí'ikn7em odběratele poukázáním na ueet dodmfuele se

splatností k datu stunmenemu \ dílčí I'uktuře.

hl Splmnml luknu'je slanownu nn ll) dnů ode dne doručení faktur). Dnem doručení se rozumí lí'elí

den po předání poště čí jinemu \erejnemu doručovaneli.

ch] Penězílý zmnzek je splněn. kd_\ž neípo7déji \ poslední den splatností je předmetná úhradu

připsána na účet adresáta.

().—$. Zpusob mereni u postup) pro slunoxení muožsní dodané tepelné energie pro účel) smnmení

nhl-nd) odběratele je n\eden \ příloze c, 1. smlom) — "íl'eehnieke n obchodní podmínk) (loclzn'ek'

Ieplal".

(5.5. (')dbernlelje pm inen pri platebním snku „\ dodm alelem použh nt stnnmenj \nriubílní s_unhol.

(1.6. Pokud odberutel nemuže prm idelne plnil \\e platební poúnnosu. \_\pl_\\ujíeí z. teto smluuq; je

pm lnen mm skutečnou \ dobe splatnosti nulílásíl \lodznuleli.

('Iánek 7.

Urok [ prodlení. náhrada škody. sankční poplatky

H. Budou-Ii smlu\'ní struny \ prodlení s placením_íakéhokolh zmnzku 7nčjíeího nn peneí/ite plnem

činí úrok 7 prodlení 0.05% 2 dlužné Č;'\_<lk\ za každý den prodlení už do úplného zaplaceni peněžité

pohledm L}:

T.:. l'f'rok') z prodlení hrudí smlmní stran) |;ch isle na tom. /.d;r :1 \ _inke \_\'ší unikla druhé straně

škoda. kterou může poškozená struna uplatňovat a \) múhnt samostatně a \ plné \\Sí.

?i Dojde-lí ze sírany odběratele k poškození faktumeního měřidla nebo náležitostí tohoto měřidla

Idle zákonu &, 505 1090 Sh. o metrologii. \ platnem měnil uhradí odbérntel dodmutelí sankční

poplatek \e \\sí Kč sumu.-„

1-1. Dojde-li ze stran) odběratele k přerušení dodfn k) dndavmclc. uhradí odběratel dodannteli sankční

poplnlck \e \\ší Kč 2000-. Toto uslunox ení se umztahuje na případ). kd) k zásahu došlo za účelem

ndsirnnční hmurijního símu n\nirí' (nlbčrneho místu. \'knždem přípnde musí být uno skutečnost

dodavateli neprodleně ozninnenn relefoniek_\ a nejpozději do 34 hod od okamžiku. kd_\ k zásahu došlo.

tež písemnou formou ( např. faxem).

?,5. Smlm ní síran) se dohodl). že pro případ náhrad) škod) \znikle porušením pm innosti \\plj\'ajíei

z této sínlou\_\. se budou řídil usmnowním & 2804 :! násl. zákonu cameru: Sb.. občanský zákoník.

\ platném znění.

Článek 8.

Skončení smlouv)

8.}. Smlouxn muže b_\l ukončena \'Slírndne písemnou dohodou obou smhnníeh stran. a m ke dni

n\edenómu \ lukme dolíodč. písemnou \_\'po\'čdí nebo ukončením nínjetkoprzn ního \ ztnhu dodmzuele

k zařízení pro \_\'robu u ro/wd teplu. / něhož je teplo (Iudmuno odhernleh. Tím nejsou dotčena

uuunmeni „“ NUS u násl. zákona C. 80.20}: Sh. občanský zzíkoník. \ platnem znení. o zániku

Aninku,

3.1 K dum ukončení smluurího vtahu se obě smluwí stran) zmazují \_\ro\nnt <\e \zájemne

;;naxk) u [mlíledu\k_\.

3.3. Dodznutel ínuže smlomu \_\po\čdet [ mísledujíeích dmodu:

- odběratel nezaplatí sjednanou úhradu \lodaí\k_\_ 11 to {mi poté. co b_\l o zaplacení mum

písemné upomenut

- oclberure! proku/auelue opukmnne nebo koukne porušuje smím ní ujedruíní

8.4. V\"pm ední doba _íe () mesicu u začína běžet od pm ního dne knlemlaírního mesice následujícího po

prokazatelném doručení \ýpm edí druhe smlmní strane \ souladu s Cl. 0.4 u 0.5 této smlom) n končí

uplynutím posledního (Inc príslušného kulennli'lřnilm lllČ\l\.'\.',

8,5. Stranu. která smlom u \_\po\ edela. se ?amzuje k uhmde nákladu spojených s ukončením odberu

tepla 11 leple \ody vniklých druhé smlmuí straně s \\Aíimkou případu. kd) příčin) \_\'po\edi unikl)

prokumielne u druhe s|u|n\ ní slrun),



 

8,6. \.' případů ?ítniLu kterékoli l1: smluxnich stran je touto stnloumu \ plném twsatlttt \(tzštn pI'LlU'lÍ

nástupce mníLIé prát ntckó osob). nedohodnou-lí se obc smlmnt' \Il'mt) jiuuk.

Cláttck 9.

Zátčrečná ustanovení

0.1. F—šmlutní stranu si 11m zájem garantují 111-111 0 přes\ ČLlČlI se p1'11x11'ecl111c111111 osob uwtlcngch \ C1. 1.

1111111111} 11cl1ojcjic|1 zmocněnců. 71111 druhá 51111111111 strunu řádně plm' $11.3 7111:1711} 11111511111111 z túto

smlouv) ,

9.2. Neni-li touto smlout ou ujednáno jinak. 11111 se prám :1 pmimtosti smluvních stmn.jul\ož 1 právní

1111111121) z 111 \)p1}"\'21_11c1 nebo s 111 souxisející. příslušnými obecné /á\azu_\'mi prin-ními předpisy.

11111111311111 \ Čcské republice. Jestliže jukýkoliv zz'uztzek \_\'pl_\'\ztjící z této smlou\_\ nebo _iakékulit

ustanoveni této smlout) (\čctnč jakéhokoli jejího článku. bodu. \ét) nebo slow) je nebo se stanu

ucplatným. nevyntalmtelnýtn :t'nebo 71111111115111. pak tuková neplatnost. th\_\Ittl\ltíllClIlO=l ;t'ttcbo

z..;lt'mlit ost ncotlitní ostnutí ustanovení této smlou\_\. Smlumí stratu nahradi tcnto neplatný.

111;1'_\11111|1;11c|11_\’ anebo Alíutlixý 7.11121ch 121111111111 no\ ým platným. \)tttatltatclttým u nikolb zdáulhým

11111112118111. jeho? předmět 1111111: 1 ncj\_\sší možné míře odpovídat předmětu ptooduího odděleného

zt'naxku. L'La'tže-li sc některé z ustanotcní této 5111111111) 71lz'1111115111. posoudí sc \'li\ této \ad) 11:1

11111111111 11511111010111 smlout) obdobné podle ustímovcuí š 576 zákona či XO'ZUIZ Sb.. občanský

zt'tltonílt. \ platném zni—ni.

9,3. Vzniklé 111711111) 1111111111131 7. této smlout) nebo s touto smlotnou souxiscjící budou smluvní

Hlt'utl) řešit přcdex'šínt \za'tjemnou dohodou. Nedojdc—lí k dohodě. budou spor) ro/hotlovuu) 11:1 11111111

jedné 2c strun příslušným soudem. případné budou předložetu l\ rozltotlttutl l—lncrgctíckúuu

rcgulučnimu t'tí'utlu u ?álcžitostí. Hurt-111111.71111111-1111[11110111111511

9.4. Viechn} 1/5116111111'116111111111 smlmních stran t_t'kujicí se této smlom) at nároku [ ni \_\pl_\\ajicich

musí být učiněna písemnou fortttou a 21151111111 druhé smluutí straně poštou doporučenou zz'tsilltou. 111:111—

ll \ této s|n|ou\č pro určitý případ \\slm nů stuttot c1111 jinak.

9.5. Doručomci adres; pro písemný sok 51111111111141atra11j<1111111¢dc11> \ Cl. l 16111511110111}.

9,6. 81111111111 strun; jsou 1311111111} sc be? [b\tečndho odkladu \zujemnč infot'mmut 11111115111111.1111

okolnostech \ý/nzunných pro plnění túto stniom). předcwim o \cškerých 7mčnáclt týkajících sc-

podmínek platebního \1}|\ll. o lmčnách osob pověřených určitými činnostmi. Ltttčnúcb 11111135.

telefonních n telefaxmých číslech. utedenýclt \ této smlouxč.

9.7. Tato smloutn tt;tb_\'\n platnosti dnem jejiho podpisu onému smlumřmi stranami. Není-Ii s_j'ctlttllnt't

jinak. tuto smlnutu mužu být měněna: nebo dopluotxmu jen píscmnou formou \/.C>illpllč Cislowuuých

dodatku » 11111. kc podmínkou platnosti 1111011} nebo doplneni smlotu) jc \ lastnoruóni podpis dodatku

5111110111} opráménými jednajícími Zástupci >|n|u\uích stran. at to mu téZc listině. Podpis nemuže: být

nahrazen mechanickými prostředky Obě strun) opatří 1101111111} 51111111 též ottskcm rzvitku stého

t.tbcltotlníhojménu, Připadne (lULlZIle) smlom) sc \_\|toto\ ují \0 (l\ ou stanopísech.

0.8. Veškeré piscmné dokument) týkající se této smlou\_\ musi být objektívne Citclnč. jinak se 11 111111

nepřihlíží a nemají pt'mní platnost.

0.0. \"'e§11e1';’1ji|1;1 přcdcltázqiici písemná nebo ustní ujednání \e \éci předmětu této smlotu) j)tt/.b):\ět_lt

platností tlncm. ku) tuto smlom :1 \ stoupí \ plutnost

i). lil. Smlut 111 sumu prohlašují. )1: si 111111 >111l1111111 pi'cd jejím podpisem přečetl). Ze b_\ la ll7Ll\l"Etlíl po

\zštjcntném ptojedm'mí podlcjejich pram" & nobodnc \ ulc. 111C111}. 1112116 u srozumitelné. „A\utcutičuost

této 511110111} >11 171111 515111 \ Instnoručnim podpisem u otiskem mzítclx.

0.1 l. Nedílnou součnstí této smlouv) jsou následující přílohy

Přílohu c, 1 - TcuhnicLC1101111101111111111111111111)

Přílohu &. 3 - Pnspon odběrného místu

Příloha C. 3 - Dohoda o ceně. platebních podmínkách 1101111C1'11xé111 tliztgřmuu

0.13. 111111 smlouttt 11 (1 strunftch :1 třech přílohách o cclkcm 15 stranách b_\lu \\ltotowuu na dvou

stcjnopiscrlt / nichž každý mn platnost originálu. Kahlil /C smlmutclt \ll'Qtll obdrží po jednom

\\hotot c111,

'
I
u
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mlpmčdný xzmupcc w sm_\slu zákona č. 4582001) Sh. energetický zákon

 



 

 

Příloha č. l. ke smlouvě č.

Technické a obchodní podmínky dodávek tepla

Řízení provozn soustavy CZT

Čl. 1.

Základní ustanmcui

Ll. Rizením proxo7u wmlm} ccntrnlizmuného L&lSOhO\dllÍ teplem (L'/l )je pmúřcn prmozovutcl

soustav) (Zl (dálejen soustm) >,

l.2_ 7.11 dodmmcle je poxttžmun prot'o7o\ntel >ottstm). zu odběratele \Sccltn) o>tattni subjekty.

zatnohoxnné prmlrcdnicn im >ou>tmy tcplcm,

I.3. Za pro\o7o\ítní sou>ta\_\ _ic pomžon'mu dodt'nltu tepla \ souladu > uzavřenými obchodními

:šllllU\1\'[ll'|ll a \eškct'é Činnosti & tim „ouxiscjíci (napít opran). údržba. odstrau'imání příčin a dusledku

mimořádných prm oznich události a hrnr'trií apod.).

1.4, Odhémlclc j>ou poxinni po>tupoutt dle dispozic řídícího soustmy. pokud nejsou \ rozporu s

platnými přcdpixg..

LS. Dodamtel je při řízení soustav) pmincn postupovat \ souladu s platnými předpis_\ u s pranidl)

odsouhlasený mi odběrateli

Čl. 2.

l'mvíráni smlouvy

2.1, Smlotna nn dodáxku :1 odběr tepla (dálejcn __šntlotnam sc mum .szunostamc na každé odběrné

mišto písemnou formou Souths“ smlou\_\ jSou lechnicke :1 obchodni podtitulky dodx'nk) tepclnú

cucrg'rc. Dohodu o ceně. platebních podmínkách u odbérmém diagramu rt další priloh) dle potřeb).

3.2. Pokud je jcdinému odběratcli realizmůna dodt'n ku nu \icc odběrných mi:—at. uzzn iru dodavatel s

odběratelem jedinou smlouvu. \c které _i50u sjedndn} pudmink) dodán k) pro \ šcclmu odbčrná mista

odhůrattclc. \" takmém případě se ke smlouxč přikládají Pasport) odběrného místa smnostatnč pro

každé odheme místo a další dokumcntncc dle potřch).

3.3. Smlouvu nn dodt'n'Lu a odber tepla uzavřou >tnlu\ ni strun) přcd ?altz'tjenun \ hutního odboru.

2.4. Pi'i uxm trůní $|11l011\_\ Ilit dodá—. ku a odběr teplu Se pomipuje nz'taledujicim muwlmn:

a) tlodmntcl \c/níimi odběratele s platnými podmínkami pripojeni odběrného misto tt

způsobem nun irfmi obchodni smlom). \oučngne dodmzncl \'_\ zadá předložení potřebné dokumentace

odběratelem a předá odběrateli nezbytne podklad) a intonuuce

h} odběratel přcdlolí dodumleli:

- \ ). pInCttou přílohu Č. 2. sntlotn) — Paisport odběrného místa

- \IilltttkcllČ doklad)

- písemný požnclm ck nn uzmřeni smlom) o dodt'n cc lcplu. \c. po);ldmzincho termínu

počátku plnění dodmk) tcpla

cl dodmzncl pon rdi příjcm předložených dokladů. meri odběratelem pí'edložcuc udaje.

proxede kontrolu předložené. resp. x))-„'tdunc dolunncntucc

d) \ případe potřeln muže dodmutcl požztdouu ox čřcnt odběratelem předložených údaju

formou mistniho šetření. o něm? bude \'_\ ltOIO\ en oboustranné podopxztný zápi>

e) \ případe splnění 511mm cných připoiouicíclt podmínek dodmzuel \yprucujc návrh obchodni

Smlom) u prednjej odhcrztlcli

f; nt'n rh smlou\_\ bude společně projednz'tn

gl \ prípade Shody ohon šmllnlllťll wan bude men strunami u/zní'cnu xmloux'u nu dod-(nku

(spin.

(1.3.

Změn) Stnlom')

ll. Údhčmtel odpm ile m tnulou sprinnost t'tdaju uwdcných \e smlotn & :1 \ Pusportu k odběru lupin

týkajících ac \'ůci \ jeho \lil>llllCl\l nebo \eci. lxtcrou uživit ucho montuje. Případnou zmčnu těchto

údajů oxnumi dodm :tteli:

- _ie-li odbérutcli známo. Že má dojít ke změně některého 7. udaju _iini uwdenjch \ Pusponu L

odboru teplu. Jam/.ujc xe projednat tuto nnénu > dodxnatelcm nejméně l0 dnu před požztdotunou



 

platností uprav)

- pokud mums! 7mén_\ nastane neočekávané. je odběratel povinen neprudignc písemné

inthrtnov at dodnv mele o této zmene tt predlozit dodatek ke smlouv e.

3.2. Pokud dojde ke změnám skutečnosti. podvtutné meníeieh smluvní ujednáni. bude vvhotoveu

dodatek smlouvy \'ávrh dodatku předkládá tn smluvní strunu. ktere vznikl) nov e skutečnosti. Dodatek

musí b_vt společně projednán do l—l dnu od jeho předložení, Dokud nebude dodatek ohoustt'tutnč

odsouhlasen. platu smlouvu \ puvodnim znění.

Čl. 4.

Provozní podmínky a závazky související

4. I. ('themtcl je povinen bez zh_vteeneho odkladu hlásit dodavateli \ seehn) závad) :1 práce provádůne

na odbéi'netn tepelném zařízení (včetně zařízení podružných odberattelu). ktere ínzijí nebo mohou mít

\ liv- na kvalitu n plvnulost dodz'tvk) tepla nebo nat vvregulov ani otopne mummy SouCumé‘jc odběratel

povinen ?ajistít ur_veh|enč odstranění závad na lařízcní. které vlastní nebo spravuje. (_)dberatel je

povinen zajišťovat potřebnou součinnost s dodavatelem při řešení vzniklý ch prov ozních situaci.

4.3. Otlbčmtel je pov inen umožnit oprávněním pracov níkum dodavatele přístup k zařiycni dodavatele.

umístenentu \ objektu odberutcle

4.3. Ve sm_vslu „* 78 zákonu (*.—15832000 Sb. energetický zákon. v platném znění. umožní odberatel

dodavateli. nb) si zajistil jednotlivé části sv eho mii/ení. uinísteneho \ zařízení nebo objektech

odběratele. proti ueoprávnčne manipulaci a poškození. ()dhérfttel se lava/uje okamžite hlásit

dodavateli přípndne zjištčne neoprnv nené Zásahy Či poškození tohoto zařízení.

4,4. 'I'eplonosné medium je majetkem dodnvntele :1 odbčrutel se zavazuje vrueet teplonosné medium

dodavateli. Doplňování sekundárních rozvodu teplonosnvln mediem ! prinnirní strun) rozvodu je bez

souhlasu (lodnvzttelc utká/(tito.

4.5. ()dbertttei se 721\t|/t|_lC nezasahoval be/ souhlasu dodavatele do S) stetnu distribuce il spotřeby

tepla. Zejmena SČijlllšl o následující činnosti. kteri—jsou:

a) bez předcházejícího souhlasu dodavatele “zakázány

- and”) nastav ení provoynieív parametrů odherného mista

- zníčnv dimenzí či provoznich charakteristik odber-neho místa eijeho části

- změn) odběrného zařizení. ktere mají nebo mohou mít vliv na provozní parametry

soustav) nebo na plnění závazku dodavatele ke třetím osobám

b) be) pi'edelto/ílto informování dodnvntele zakázány

— výmena podstatných Částí zní'írení odliei'neho místu (napít rozvod). regulační zt

uzavírací armatur) apod.). s výjimkou bežných prov oznieh oprav. ktere nemaji vliv na

h_vdrauilieke |)lllTlmCll') soustav)

-l.t'i, Odběrntel se zavazuje nemsnltovnt be/ předchozího písemného souhlasu dodavatele do zařízení

dodavatele a neprov :idet na takovém zní'ízení uprnvv. Porušení tohoto závazku 7e strun) odběratele

považují učnstuíeí smlouv) zn záv NHL" porušení smluvního ujednání. Pripadne zjištěný neopráv'ltěnv

zásah nebo poškození nebo uprnvu tohoto zni-ízení se odběratel zavazuje okamžite hlásit dodavateli.

Dodavatel zajistí na náklad) odběratele opravu. Za každý neohla'tšenv' pripad uhradí odběratel

dodavateli TL: smluv ni pokutu ve v_v'si KC Timík-.

Čl. 5.

Přerušení dodávky

5.1. '/.;i omezení nebo přerušení dodáv kv se považuje neplnění s_iednnnvch podminek (loam k_v tepla ze

stran) dodavatele. zpiisobene příčiuznni. uvedenými v š 70 nikom &. 45332000 Sli. energetický zákon

v platném znění,

5.2. Dodnvntelje povinen sdelovnt odbčrntelum termín) plánovaných oprav. rekonstrukcí. údržbových

a rev iznieh pmei nejpozději IS dnu pí'ed xnpoůetiinjejieh prov tidení.

5.3. Písemné sdělení o uplatnění plánovaných oprav. rekonstrukcí. udrzbovveh LI revizních prziei musí

obsahovat duvod přerušení dodz'tv k} :1 předpokládaný termin. pojavkv bude přerušení uplatněno.

5.4. Dodavatel je dále povinen ornámit odběrateli poruch) vznikle nu jeho ztií'íyeni. mající vliv na

kvalitu dodávek. Dodavntel vznik takove situace ohlásí odběrateli tele—tomek) z: následni— písemně s



 

udáním dumdu :s pi*ctlpoklaídunou dobou [ruin] poruch).

Měření dodávky tepla pro účel) «mum ení úhrad)

Čl. 6

()bocmi pravidla

6.I. Měřice teplu a prutoku. pouznuné pro (|ch platebního st) ku při doclžncc tcplu ;t 'l'L'\'. \ Izístní n

prmoztííc nu né náklad) dotlm ntcl. $ \ ýjintkou méříču \c \ lnstních í odběratele.

(1.3. lildnjc méi‘iéu \c \instnicní odbérntclc bud: dodmutcl ztkccptoxnt zí \)llŽlYíll ke stnnotení

množství dodmL) \Slímdné \ případe dodržení požadmku Aíkonu G.Sltš'lqtlll Sb.. o metrologii.

\ platném znění. Způsob \_\uzi\;ini těchto méí'iůu bude smnox en samoimmou dohodou. která není

součástí >|nlou\_\ o dodíncc teplo,

6.3. Odcčt; měřičů se pí'mzldčjí |x tnc—učně. o odcčtcclt jc \cdcnu prům-init cx idcncc. ktorou 12c nn

\gžádání předložit L nahlédnutí smlux nim pnnnerum výhradne \“ udaji \ ztulíujícíutí w kjcjiclí odběru.

6.4. Příštnp k měřičnm \ majetku Čí správě dodmntele umístěným \ ob_icktu odběratele m učclcm

..ítlcčtu méí'lču bude 7atjištčn předáním potřebných klíčů pméf‘cnému zástupci dodmatcle.

{3.5. SLuIcc-nmti. podstatně ovlixňující ín'own \,\učtoxúní nebo uplatnění sankcí se poxužttjí za

prokázané. pokud t)to b) l_x zjištěn) společně oprinněnýtni zástupci obou smlux Mich strun u pokud byl

o pícdmétné \čci x_xhotmen zápis.

(1.6. (Zjldbčmtcl jc povinen pí'cdložit dodmatcli souhrnné údaje o odběru TLiV tam. kde je tato

dodfnáun centrálně. stnnowné nn f_nkludč odečtu tttůříčů konečné spotřeb) TUV. instuloutných \

odhérních 1ní'i7enich odběratele. !& podmíuck:

- obě strun) >c dohodl). 2c pomůí' pexné části nákladu ku polnbliw cásti nákladu bude

».catuwn tak. uh} pomer polnblixú Části nákladu b_\l \?d) maximální. s přihlédnutím k platným

inkontun. \)Iílaíšlxnrn n |)Í“Cd;ll>tllll. V \ouůnxné dobé hudc pcuní část pro rozpoCct teplu nu přípravu

H \" 3l.}"«n.

- odběratel sc zuxuzujc. Zo \šcclnt) “tok) TL'V \ objektech jsou osazen) mčřidlcm

prutokmého umož—m í TL 'V.

- odběratel sc zmnzujc. že předá dodmntcli odečt) b_\tmych \odontčl'u do lit. ledna:

núslcdtíjícího kalendářního roku s tím. 2c \Instni ochty budou punt-dun} \ rozmezi ]. - l5. prosince

přijímaného lxulutdíti'ního roku,

- odbčt'ntcl sc faxu/uje. že pícdnnó udaje dle \gšc uwdcných odstaven budou praulítú a

odtíxodnitelno.

- \ případe. ke odběratel do ll), lednu pí'íslušnclto kalendářního roku nepředloží odcčt)

h)1m}'ch \OLlOITlČI'll ncbo ncbudou-li t_\to odcčt) otlpm ídut skutcůuostí.jc poměr poutě Částí nákladu

na oním u dodt'nku IL!\" pm tzíkoxý ob_ickt stunoxcn na 100%.

(“I. 7.

Pravidla: pro stanovení množství dodávky tepla pro vytápění :1 dodávky tepla \“ Tl'V

(dále jen TL'Y)

?.l. Celkom cena dodío L) tepla 11 ['l TV. připadající nnjcdnu AíCtoutcijednotku. tj. na jedno odbůrné

místo. se stnnmš nahleclnč:

- pří dodz'ncc tepla pro \)tzípéni u Tl'\' 7objektoxé pí'cclaxací stanice tltrubný s_wtcm) jednou

línztnůtti pololkou dlr Iltktuí'uCniho íučí'idln

- při dodáwc tepla pro \).tfípční n 'l'l'V zc -llI'lll)ltCllU \) stému d\čínat finančními položkami dle

fakturačnílto měřidla tepla pro \)tápční na patě objektu a dle mlsoulíluscného S) stému učtox zíní Tl "V.

7.3. Cclkmé náklad; dodáxkí tepla připadající na jednu zučtoxací jednotku (odběrné místo). 5::

amnmi \ souladu s ustanownintí \_\h|;'1.šl\_\ č. šóóílnlll Sb.. o zpumbu rozdělení nákladu za dodávku

tupclné cncrgic při společném níčřcní mnohttí odebrané tepelné cncrgíc na příprm Lt teplé \od_\' pro

\ íce odběrných míst. \ platném 7nční.

"“.3. \' případů poruth) měřičů tepla a prutoku bude množstxí tepla pro účel) >tuuoxcní úhrn-d)

odbčt'ulclu stunowno nailn'ndním 7pusobcm technickým x_ípothm:

\“ přípudi— poruclo můi'idlu ncbo ncdmtupnoni jeho udaju w stanou odchrzmc množsm náhradním

zpusobem.

‘1‘



S_1_aln_m_L“|_li__/_nnmhu \špnčln při poruše měřidla; 

Spmřchu objektu A (G_ll —— \)uipéná pfocha :—\ olxjcklu (m:)

x

spotřeby Sl'm umelných objemu \ okruhu objckm A

x —————————————————————————————————————————————————————————————————————

vytáp, pinch} .xrm n:11c|n_\ch objektů \ okruhu objektu A

ČLS.

Skladba sestavy vyúčtování

3.]. Při \)l'lčtnyílIu nem-„mnu období předloží dodavatel odběrateli fakturu m (ludzixku lepku u TUV

fn učtmncí období.

8,2. \"“ případě poch) bnosli > pí'eLIh—chýmí podklad) si Odhčrzuci mnie \'_\ ?adat \ýpis ndcčlu měřičů

ieplu u prutoku za (1&on aci obdobi. Dndm nici jc npraixnůn odběrateli pmkylnout tento dokiad

\yhrudué s udaji. \ zluhujicími se ke >!nnmcní úhrad) odběratele.

8.3. Doklad) vyúčtování musí mhrnoxm informace \zmhujicí >L“ uplatnění \šcch cen Icplu 3 \od} \“

průběhu (lútoxacího obdobi. \čelné terminu jejich uplatnění. Technické jednotk) (CLI. I113} 56 pm

pom-h} \).učtox {mi uuulůjí > pí'cslw>li nejméně na jcdno desetinné miilu.

3.4. V případů WllČělxnČ I'uktumcc nu více odběrných míst podjedním \m'izlbilním \)mbnlun je nutno

postupmal Ink. ab) fakulta Ohšílhl“ 11141 \ (uchu) udaju pm identifikaci plateb (např. formou přílohy!

ČI. 9.

Z'.i\črtčnai ustanovení

GLE. Technické a obchodni podmínk) pro dodz’nku tcplu b_\l_\ projednán) se \šcmí subjekt);

n'lčastnčnými na promzu souslax} výrob) a mzmdn tepla.

9.2. Technické u obchodní podmínk) jsou nedílnou součástí obchodní smlom; nn dndínku u odběr

[cpl-as.

.“" _ f , „_

\’ _ if}??? ] LI—.é';,€-„'..(||1c„.Y-:LI,.Á.(...'ř.i „„If. »

'/.:1dndn\n|cřcz
/:| odběratele:

 



 

Příloha č.2 ke smlouvě č. 33213

Pouzc pm licencované činnosti

l’asport odběrného místa

(Jd lelmntclc — (lí'ŽllClC licence k podnikání \ c sm_\slu zákona č. 458 3000 Sb.

1. Údaje o odběrném místě (vyplňujc udhč ':m—l)

1.1 Město: \'impcrk PSČ: 385 m

1.2 ['Iice: l.M-.'Ije

l.3 Č.p./č.oriem.: 238

1.4 Místo predani dodán k) Iepla pro Ú'l': za předávací stanicí \“ objektu odběratele

1.5. Misto předání duds“ k) TUV: bez dodávky Tl'~\'

1.6 Účcl (lodím k}. nmožsni odchimnélm teplu {Ade múdčuú množslxl tepla jc pouze inlhrmatixni.

\-_\'ch;izí 7 (lokmnenmce odběratele a nemá mám na skutečnou nebo předpuklzldzmou «Indium mph}

\“ konkrclním smlm nim období ani na sjednaný odběrový diagram):

- teplo - b} l} - GJ 'rok

~ lcplo - ncl)_\l_\ 150 Glmk

- 'l'l V - h_\ t_\ - (iJ'rOk

— Tl \' - neb) [) - GJ. rok

tclkem pro odběrné- mislo 150 GJ ‘ruk

l.? Doplňující údaje

a) výměra podlah. ploch dle \'ylll.č. 3720.001 Sb.:

— celkom m

- l toho l)) l) m:

— mpui‘imtclnzi m2

b} počet zásobm :mých bmlm I

c) počet :.ásolunnných bytu 0

2. Technické podmínky dodávky tepla

3.1 Duclšn ku tepla! —- parametr) \' přcnlalxncím mixlč

- tcplonosnc médium teplá \oda

- teplota média — příx od dle ekvitermní regulace

- lcplolzl mediu \ Huml A [ mm. 5*'('

- pruwůnc nmUani 3.5 ml‘hod.

- pmcm ní tlak (jmen.) 35 Lllxl

- noční útlum s útlumem ST hc7 útlumu

2.2 Další údaje tmlpí'. zm i\losí leplot) na teplonosného médiu na \cnkm ni teplotě ~ ckx itermní

Lřix-kul

“(f \cnkm'ni - I ll —() O (1 IU

“L' topná 72 ()6 54 48 45

teploty reguluje elu ilermní regulace

3. Dodávka TITV (přípojné parametr) [ lucimlckú dokumcmucc odber. místa) - není

3.1 Minimální teplota 'l'L'V \ miste předáni JS‘C'

mimo dobu odbčrmých špiček

.3 Maximální teplotu l'l W \ místě předáni (nl)"C

.3 Dodz’ukn TL'V od 6:00 (In 32:00 hnul. útlum ml321(lll— do (1:00 hod - 45 SGCC

w

_?

"»

'1

4. MEIR-Iii odběru

Měření teplu

- můřidlo na \ slupu du mihi—moho mm;! mm

4.2 Měření dodm L) IL'V



— \odomčr nc

S. Pověřené osoby mihč 'alclc w vztah u k (nlhčrném u místu (V) plňujc mlbčmlcl)

funkce jméno to!. č. c-mail

OIlIlIIOODOIDlOlODO'IDOODUOO
IIDOOODO.III'OODOOIQDOUGOIOO

OOIIIUUOOOOOIOIOUIICOOOOUIII
AIO'OOOQDIII

a9--Icolt..-I00"uovooovuort
o.ooto...Inot...coco-o...go

ut-coloocoaano.uovate...-no
nconotcocuuoui

IOIDIII...to!IIIIIOtto-D.
0..ID'II00'PDQ-OIIIO.'IQC

IUCOOIIIIOIOOCO‘OlolOIUIC
OOOCQCIOIGOOIOOIIIUIO

(1. Pověřené moh) dodavatele u: vztahu k odběrné-mu misiu (\)plůujc Llodm and]

funkce (cl. L", c-mail

l_n dnům mele:
Za odběratele:

 

mipm {211115 zástupu“ \c >m_\>|u zákonu c, 458 '2000 Sh. cucrgclick)’ filknn

 



Příloha č. 3 ke smlouvě č..

Dohoda

o ceně. platebních podmínkách a udhčmvém diagramu

CI. [.

Definite mihi-mých míst

l_l. "Into dohodu se \'7tuhujc na následující Odběrná místa

Memo PSC L :liccfč. p. "č .or.

Vimperk 385 UI I.M;‘1_ic 338

Čl. 1.

Platební podmínky

2.1 . Obecně platné pialcbní podmink} jsou sjednán) touto smloumu.

 '.
.
;



(1.3.

('t—nu tepelné cncrgic. produktu a: služeb

3.1. Při d\uluwc lupchló cncrgic pm odhůmu mixlu u (Lumma munžstx í. \jcdnunu touto smlouvou.

hudou upmmén} larit'ui can} za duclm ku (\c s'_}ednaném místě pi*cdziníl: l,“wdcué tinnnéuí xycl‘sicnijc

bez. DP! i.

komodita tgujif _____ _ ____ jqd_no_tk_a _ _ cguu nu '|cu_i_uulk_u

tepla pro \)mpůuí a 'I L \' (2 trubka (iJ 002 KM Ll

32. Cenmi) doložku:

a) L'wdcne cen). lcplujmu ccn) prudbCžnú.

h: V přcdhčzných cenách jsou zahrnul) náklad) ua paliw \ ccnúch platných ke dni 1.1. příslušném

kulemlz'lřuihn roku. \e klcrém ju dnům ku realizována. V případě zmen) cen proměnných uákindu

\ prubehu roku budou předběžné ecu} úměrně tomu inc—uču) a premium} do fakturace dedi“ k)“ {epiu

za příslušný mime a měsíce následující podl:— ůlunku 6.2. smlnux}.

c] Přcdhcmú cun) jsou xmnmcn} m přeclpnkiudu cclkmó dodúsk) pm \šcuhn) mihi—mick— Ši mm [i]

za rok. \’ případů. že po skončení roku bude skutečné mnonní dodčuck teplu mich) Iné. budou cun)

tepla umi—rné tomu změněny

d} \”}rmn;'mi př'cdbůžných can na cen) reálné (del‘unilimi). \)pučlcué podle \ýšc uwalcuých mm

bude prmcdcno do dne 28.2. následujícího kalendářního roku.

Čl. 4.

Sjcdnnné množshi dud-Ink} lcpia

4. |_ Množsni teplu sjednáno pro období:

4.3. Mnolex í teplu celkom

4.3. 7. who pm \ Iu>luí spotřebu odběratele

:1} pro lmmé odběr)
. (]J'rok

>V: .— (ij 'mk

1

 

h) hm uchy M\Č odběr)
(b'-„Í & (LI mk

4.4. Časové rozlišuni dodávky tepla \ období (odběrový diagram)

Odhčrový diagram TV (TUV) - GJ 'I'l‘\' - (:.I

Lax-mm 4-—

2. čtvrticti „ZC

3. čtvrtletí
JO

4. čtvrtletí
1/5“

celkový odběr za rok: 150 3
„

 



(1.5.

l'činnuxl

5.1. Tann dohodu nahým plnmmli dnem ,,,,, ...........

. /,

\'c ...................... dne ,,,,,, ...............

Z:! odběratele:
/_n dmimulclu:

 


