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Smlouva o dodávce tepelné energie

/

§ 

uzavřená ve smyslu ust. § 76 zákona č. 458/2000 Sb., O podmínkách podnikání a O výkonu Státní správy 
V energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický Zákon), ve Znění pozdějších předpisů, 

a zákona č. 455/1991 Sb., O živnostenském podnikání ve Znění pozdějších předpisů 

ČÍSLO : 1532/ 14T 

Dodavatel: 
Název/firma: OLTERM & TD Olomouc, a.S. 
Sídlo: J anského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc 
Údaj o zápisu: Zapsána V obch. rej stř. u KS V Ostravě, odd. B vložka 872 
IČO; 47677511 
DIČ z CZ47677511 
Bankovní spoj.: 19-1146380207/0100, Komerční banka, a.s. 
Zastoupena: ředitelkou společnosti 
Kontakty: spojovatelka: 585 705 lll, tepelný dispečink: 585 412 853, 602 730 380, 

800 172 357, olterm@olterm.cz, info@olterm.cz, http://wwW.olterm.cZ 
(dále jen dodavatel)

3 
Qıiıěrıfàlı ˇ , 

Název/firma/ j méno: Ceská republika - Ustřední kontrolní a Zkušební ústav zemědělský, 
organizační složka Státu 

Adresa sídla/místa 
pod./bydliště: Hroznová 63/2, 656 06 Brno 
Údaj o zápisu: není zapsána 
IČO/dať. nan z 00020338 
DIČ: CZ00020338. 
Bankovní spoj. : 87425641/0710, Česká národní banka ' 

Zastoupena: RNDr. Jaroslav Staňa ~ pověřený výkonem fiınkce ředitele 
Adresa pro doručování písemností: Česká republika - Ústřední kontrolní a Zkušební ústav 

Zemědělský, organizační Složka státu, Hroznová 63/2, PSC 656 06, Brno 
Kontakty: 

Odběratel je fyzickou osobou - spotřebitelem dle § 419 NOZ: ANO - NE 
(dále jen odběratel) 

uzavírají tuto smlouvu o dodávce tepelné energie: 
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V I CAST A 
Smluvní ujednání 

čı. A1. Předmět Smıønvy 
A1.1. Předmětem této smlouvy je dodávka tepelné energie V rozsahu a za podmínek uvedených V zákoně 

č. 458/2000 Sb, O podmínkách podnikání a O výkonu státní správy V energetických odvětvích a O změně některých 
zákonů (energetický zákon) u dodávek podléhajících licenci a za podmínek uvedených V zákoně č. 455/ l99l Sb. 
o živnostenském podnikání V ostatních případech, a dále Z.č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a za níže 
stanovených podmínek ze zdroj e tepelné energie dodavatele do odběrného tepelného zařízení odběratele. 

A1.2. Dodavatel prohlašuje, že je na základě jemu udělených licencí, koncesí a živnostenských listů oprávněn 
Vrámci svého předmětu podnikání provozovat zdroje tepelné energie a dodávat tepelnou energii odběrateli za 
úplatu. 

A1.3. Odběratel prohlašuje, že je oprávněn ke sjednání dodávek tepelné energie pro odběrná místa uvedená V této 
smlouvě. 

čı. A2. vysvêııøni pøjnıú 
Pro účely této smlouvy se rozumí: 
A2.1. Dodávkou tepelné eııergie - dodávka energie tepla k dalšímu využití, a to ve formě tepla pro Vytápění, pro 

přípravu teplé Vody, topné Vody a jiné. 
A2.2. Tepelııýnı výkonem - výkon rezeıvovaný na tepelných zdrojích dodavatele pro zajištění tepelné pohody 

napojených objektů odběratele. 
A2.3. Zdrojem tepelné energie - zařízení, V němž se využíváním paliv nebo jiných typů energie získává tepelná 

energie, která se předává teplonosné látce a dále zařízení pro dopravu tepelné energie tvořené tepelnými sítěmi a 
předávacími stanicemi; tepelnou sítí Se rozumí soustava Zařízení sloužících pro dopravu tepelné energie nebo 
i k propojení zdrojů mezi sebou. 

A2.4. Soustavou zásobování tepelnou energií ~ soustava tvořená vzájemně propojeným zdrojem nebo zdroji 
tepelné energie a rozvodným tepelným zařízením sloužící pro dodávky tepelné energie pro Vytápění, chlazení, 
ohřev teplé vody a technologické procesy, je-li provozována na základě licence na výrobu tepelné energie a 
licence na rozvod tepelné energie; soustava zásobování tepelnou energií je zřizována a provozována ve veřejném 
zájmu. 

A2.5. Zásobovanou lokalitou - soubor všech objektů napojených na jeden zdroj nebo rozvod tepelné energie, ze 
kterého je zajišťována dodávka tepelné energie jen pro tyto objekty. 

A2.6. Odběrııým tepelným zařízením - Zařízení připojené na Zdroj či rozvod tepelné energie, které je určeno pro 
vnitřní rozvod a spotřebu tepelné energie V jednom stavebním objektu (budově) nebo V souboru objektů (budov) 
odběratele. Tam, kde je instalován měřicí uzel, odběrné tepelné zařízení začíná za posledním uzávěrem na výstupu 
Z měřicího uzlu. U rozvodů teplé Vody začíná odběrné zařízení za hlavními uzávěry objektu. 

A2.7. Tepelııou přípojkou - zařízení, které vede teplonosnou látku ze zdroje tepelné energie nebo rozvodného 
tepelného zařízení k odběınému tepelnému zařízení odběratele. Tepelná přípojka začíná na zdroji tepelné energie 

v v v nebo odbočením od rozvodného tepelného zarízení a koncí vstupem do odběmého tepelného zarizeni. 
A2.8. Odběratelem tepelné energie - distributor, vlastník či společenství vlastníků odběmého tepelného zařízení 

nebo jimi pověřená osoba (např. správce nemovitosti). 
A2.9. Konečııýnı spotřebitelem - fyzická či právnická osoba, která dodanou tepelnou energii pouze spotřebovává. 
A2.10. Odběrem tepelné energie - převzetí dodávky tepelné energie od dodavatele ke konečné spotřebě nebo 

dalšímu využití. 
A2.11. Odběrným místem - místo, V němž přechází tepelná energie z Vlastnictví dodavatele do vlastnictví odběratele. 

Pro účely této smlouvy se odběrnýın místem rozumí Vstup do odběrného zařízení odběratele v místě instalovaného 
měřicího uzlu nebo V případě neměřenýclı odběrů V místě hlavních domovních uzávěrů (dále též pata objektu). 

A2.l2. Místem předání - místo stanovení množství Spotřebované dodávky. 
A2.l2.1.MíSteın předání dodávky teplé vody ~ Výstup ze zdroje tepelné energie dodavatele. 
A2.12.2.Místem předání dodávky tepla dle B1.2. a), b) a c) - odběmé místo. 

A2.13. Splněním dodávky - splnění podmínek dodávky tepelné energie stanovených Vtéto smlouvě a V přílohách 
k této smlouvě v místě předání. 
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A2.14. Měřicím uzlenı - Soubo1` měřicích, regulačních, bezpečnostních a jiných zařízení umístěných na přívodním a 

zpětném potrubí UT odběrného zařízení odbě1`atele sloužící k zjištění množství odebraného tepla pro vytápění a 
knastavení sjednaných parametrů topné látky. Měřicí uzel začíná obvykle Vstupníın uzávěreın objektu a končí 
uzávěrem za ıněřidlem tepla Včetně jímek pro umístění teploıněru. V případě, kdy se Vlastník ıněřicího uzlu liší od 
vlastníka odběrného tepelného zařízení, má se za to, že část odběrného tepelného zařízení, na kterém je instalován 
měřicí uzel, je Vlastníkem odběrného tepelného zařízení jako půjčiteleın půjčena dodavateli, jako vypůjčiteli do 
bezplatného užívání ve sınyslu § 2195 z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku ve znění pozd. předpisů. 

A2.15. Podlahovou plochou ~ podlahová plocha ınístností bytu a nebytového prostoru kromě teras, balkonů a lodžií 
(i zasklených) a vedlejších prostorů, které jsou umístěny mimo byt; do podlahové plochy se započítává i plocha 
zastavěná kuchyňskou linkou, vestavěným nábytkem, kamny nebo jiným topnýın tělesem. Nezapočítává se plocha 
okenních a dveřních ústupků. 

A2.16. Podlahovou ploclıou nebytových prostorů pro účely poskytování teplé vody - podlahová plocha vynásobená 
koeficienty stanovenými podle platné legislativy. . 

A2.l7. Ochraıınýın pásmeın - se rozumí Souvislý prostor V bezprostřední blízkosti zařízení pro výrobu či rozvod 
tepelné energie nebo v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení vymezený platnou legislativou. 

A2.18. Ekvitermııí regulací - regulace parametrů teplonosné látky v závislosti na průběhu klimatických podmínek 
(zejm. venkovní teploty). 

A2.19. Poměrovým měřidlem - nefakturační měřidlo (především TV) instalované V souladu s platnými technickými 
normami u konečného spotřebitele a měřící s přesností stanovenou zvláštníın předpiseml. 

A2.20. Průměrnou deııní teplotou venkovního vzduchu - čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu 
s vyloučením vlivu sálání okolních ploch V 7:00, 14:00 a ve 21:00 hod., přičemž teplota ıněřená ve 21:00 hod. se 
počítá dvakrát. 

A2.21. Průměrnou noční teplotou venkovního vzduchu - čtvrtina součtu venkovních teplot měřených v 23:00, 01:00, 
03:00 a 05:00 hod. daného dne. 

A2.22. Počtem denostupňů (D°) - rozdíl průměrné vnitřní výpočtové teploty ve Vytápěných prostorách objektu ve °C 
stanovené váženým průměrem podle In3 obestavěného vytápěného prostoru (obvykle +20 °C) a průměrné denní 
teploty venkovního vzduchu ve dnech vytápění V otopnéın obdobi ve °C (Viz. body A2.20. této smlouvy ), násoben 
počtem dnů vytápění V daném obdobíz. 

A2.23. Základním režimem topení a ohřevu TV (16 hod.) - režim provozu zdroje tepelné energie a režim ohřevu TV 
zpravidla od 5:00 do 21:00 hod. s tím, že začátek provozu zdroje tepelné energie může být 
O 1 hod. dřívější (dle Zahajování dodávky primárního média jeho dodavatelem a způsobu obsluhy zdroje) a konec 
provozu zdroje tepelné energie o l hod. pozdější (dle útlumu dodávky primárního média jeho dodavatelem a 
způsobu obsluhy zdroje). V období náběhu a útlumu zdroje tepelné energie (tj. ± 1 hodina) dodavatel nezaručuje 
sjednané parametry. 

Realizuje se u zdrojů tepelné energie, kde je sjednán (viz příloha č. 5). 
A2.24. Prodloužeııým režimem topení a ohřevu TV (17 hod.) - režiın provozu zdroje tepelné energie a režim ohřevu 

TV zpravidla od 5:00 do 22:00 hod. (použitelný u lokalit a objektů s malou tepelnou setrvačnosti či malou zásobou 
nahřáté TV) S tíın, že začátek provozu zdroje tepelné energie může být O l hod. dřívější (dle Zahajování dodávky 
primárního média jeho dodavatelem a způsobu obsluhy zdroje). V období náběhu a útlumu zdroje tepelné energie 
(tj. ± 1 hodina) dodavatel nezaručuje sjednané parametry. 
V topení se realizuje u zdrojů tepelné energie, kde je sjednán (viz příloha č. 5), následný den po poklesu 

průměrných nočních teplot pod 2°C a ruší se následný den po vystoupení průměrných nočních teplot nad 2°C. 
V ohřevu TV se realizuje u zdrojů tepelné energie, kde je sjednán (viz příloha č. 5), a to do 22:00 hod. 

A2.25. Celodeııııím režimem topení a ohřevu TV (24 hod.) - režim provozu zdroje tepelné energie a režim ohřevu 
TV nepřetržitě celých 24 hod. 

V topení se realizuje u zdrojů tepelné energie: 
a) autonomııě řízených, kde je sjednán (Viz příloha č. 5) následný den po poklesu průměrných nočních 

teplot pod 0°C a ruší se následný den po vystoupení průměrných nočních teplot nad 0°C. 
b) řízených Z tepelného dispečinku, kdeje sjednán (viz příloha č. 5). 

V ohřevu TV se realizuje u zdrojů tepelné energie, kde je sjednán (viz příloha č. 5), a to nepřetržitě celých 24 
hod. 

A2.26. Nočním útlıımem 

' z.č. 505/1990 Sb. o metrologii ve znění pozdějších předpisů 
2 vyhı. č. 194/2007 sh. 
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`“ ě řízen'ch - režim provozu zdroje tepelné energie a režiin ohřevu TV uplatněný od 
a) zdroju autonomii y 

_ V 7 ˇ_ 

23:00 do 5:00 hod. tam, kde je uplatnen celodenní reziin (24 hod.), kdy je teplotní křivka 
snížena na 

dohødnutøu úroveň (dle přílohy č. 5) a teplota TV snížena min. o 5°C, pokud není sjednáno jinak. 
b) zdrojů řízených Z tepelııéhodispečiııku 

- režim topení a ohřevu TV uplatněný od 23:00 do 5:00 hod. tam, 
kde je uplatněn celodeimi reziin (24 hod.), kdy je teplotní krivka snížena na sjednanou úroveň (viz příloha 

č, 5) 21 teplota TV je snížena O 5°C. To znainena, Ze v 23:00 hod. přejde topení Z denní křivky na noční 
útlum, Ję-1i V tu chvíli venkovní teplota vyssi nez 

0°C, topení se zastaví. Je-li v tu chvili venkovní teplota 

nižší nęž 0°C pokračuje se v nocniin topeni dle utluinove křivky (regulované dle venkovní teploty). 
Je-li 

„ ˇ - I ˇ 0 I z _ø ˇ . , . ˇ. 

pak dále v prubehu noci vice nez +2 C topenı se odstavi a V piubehu noci se spustí jen pri poklesu teploty 
pod 0°C v útluinovéin rezimu. Neklesne~li V prubehu noci teplota pod 0°C, topení se spustí ráno V 5:00 

110đ_ V zálçladním režimu dle čl, A.2.23. této smlouvy. 

e) kotelen na tuhá paliva - režim provozu zdroje tepelné energie, kdy je po Základním či prodlouženém 

ľežimu topení kotel preveden do teple zaloliy (tj. kotel neni vyliasnut, jsou uzavřeny přívody vzduchu), kdy 

Ovšem nelze vyloučit, ze otopna telesa mirne hrejı. 

Reelizuje se u zdrojů tepelné energie, kde je to sjednáno (viz příloha č. 5), 

A2.27. Zıížęnými podmínkami - režim provozu zdroje tepelné energie, kdy je Sjednaná teplotní křivka navýšena 

V závislosti na rychlosti větru, prve navyseni o 10% se realizuje při síle větru 6 in/S, při 12 in/s a vyšší rychlosti 
větru se křivka navýší O dalšÍCl1 10%- 

A2.28. Nouzovým provozem zdrojů - režim, kdy inůže být teplotní křivka základního režimu snížena o 15% a zdroj 
Ífipelné energie nepřetržitě V provozu celých 24 hodin. 

A2.29. Neoprávněným odběrem tepla: 
21) odběr bez souhlasu dodavatele nebo V rozporu S energetickým Zákonem a zákonein upravujícím oblast 

hospodařeni energii, ci touto smlouvou, 

b) odběr při opakovaném neplacení smluvených plateb včetně vyúčtování za odebranou tepelnou energii, 

O) odběr bez měřicího Zařízení nebo odběr přes iněřicí zařízení, 
které V důsledku zásahu odběratele odběr 

nezaznamenalo nebo zaznamenalo odběr inenší než skutečný nebo byly v iněřicíin zařízení provedeny 

takové zásahy, které údaje o skutečném odběru změnily, 

d) Qđbčľ zařízením přemístěným bez souhlasu dodavatele, 
zařízením, na němž bylo porušeno Zajištění proti neoprávněné manipulaci a nebyla splněna 
§ 78 odst. 4, Zák. č. 458/2000 Sb. ve znění pozd. předpisů, 

přístupu k iněřicíinu zařízení a neiněřeným částem odběrného tepelného zařízení Za 
kontroly, odečtu, údržby, výměny či odpojení měřicího zařízení, přestože byl odběratel k 
alespoň 15 dnů předem písemně nebo jiným prokazatelným způsobem vyzván. 

A2.30, oinezení nebo přerušení dodávek tepelné energie na celém území státu nebo jeho části 

orgánu Za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, 
ií soustavy zásobování tepelnou energií, 
podle zvláštních předpisů3, 

cınu, 
e v soustavě zásobování tepelnou energií,

` 

bezpečnosti nebo ochrany osob, 
náhlého nedostatku tepelné energie nebo ohrožení celistvosti soustavy zásobování 
její bezpečnosti a spolehlivosti provozu. 

stavu nouze v teplái`enství je stanoven vyhl. č. 225/2001 Sb. 

Sınloııva O 
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ČI. A3. Cena a úplata za dodávku 
A3.1. Ceny za dodávku tepelné energie jsou kalkulovány dodavatelem V souladu S platnou legislativoul jako ceny za 

technickou jednotku tepelné energie u jednosložkové ceny, V případě dvousložkové ceny jako ceny S proměnnou 
(variabilní) složkou ceny vztaženou na jednotkové množství tepelné energie a stálou (fixní) složkou ceny 
vztaženou na jednotkové množství tepelné energie nebo na jednotku tepelného výkonu, jinak budou ceny 
stanoveny jako ceny obvyklé Za obdobné plnění poskytované V místě a čase. 

A3.2. J ednotkové ceny tepelné energie jsou uvedeny V příloze č. l. této smlouvy. 
A3.2.l. Pokud dojde ke zıněně cen tepelné energie, dodavatel píseınně oznáıní odběrateli takovou změnu 

nejpozději do 15. dne ıněsíce předcházejícího měsíci uplatnění zıněny. 
A3.2.2. Vpřípadě, že odběratel neakceptuje oznámenou cenu, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit a 

doručit dodavateli do data uplatnění změny ceny s odůvodněním, V čem považuje oznáınenou cenu za 
neoprávněnou. Nedojde-li takové oznámení dodavateli do data uplatnění změny ceny, má se cena 
oznámená dodavatelem za sjednanou k datu doručení odběrateli. 

A3.2.3. Oznámí-li odběratel dodavateli, že neakceptuje oznámenou cenu, a nedojde-li k dohodě o ceně do 30 dnů 
od data uplatnění zıněny ceny, jsou smluvní strany povinny podat každá Za sebe návrh na rozhodnutí 
o ceně dotčenéınu orgánu Státní správy. 

A3.2.4. Po dobu do vydání pravomocného rozhodnutí o ceně je odběratel povinen platit cenu ve výši dodavatelem 
oznáınené. V případě rozhodnutí o ceně jiné jsou strany povinny provést vzájemné vyrovnání pohledávek, 
a to do 15 dnů od data pravomocného rozhodnutí o ceně. Rozhodnutím O ceně se má cena za sjednanou. 

A3.3. Ceny za dodávku studené vody (vodného - stočného) pro přípravu TV, pro bytový a nebytový odběr, jsou 
cenami stanovenými společností dodávající vodu dodavateli, platnými V příslušném zúčtovacím období. 

A3.4. Úplata za dodávku tepelné energie je splatná formou záloh na dodávku tepelné energie poskytnutých předeın 
V souladu S platebním kalendářem záloh (příloha č. 3) a doplatku ceny určeného na základě vyúčtování na konci 
zúčtovacího období (faktura za dodávku tepelné energie). 

ČI. A4. Práva a povinnosti stran 
A4.1. Dodavatel se na základě této smlouvy zavazuje odběrateli po smluvní dobu odběru řádně dodávat tepelnou 

energii splňující podmínky v této smlouvě stanovené. 
A4.2. Odběratel se na základě této sınlouvy zavazuje od dodavatele řádně odebírat po sınluvní dobu odběru tepelnou 

energii a za tuto dodávku řádně platit. 
A4.3. Smluvní Strany se zavazují dodržovat podmínky stanovené Zákonem, prováděcími předpisy a touto smlouvou. 
A4.4. Odběratel může provozovat vlastní náhradní nebo jiný zdroj tepelné energie, který je propojen s rozvodným 

zařízením, jakož i dodávat do tohoto zařízení teplo z vlastního zdroje tepelné energie, pouze po dohodě 
s dodavatelem5. 

A4.5. Odběratel je povinen při změně parametrů teplonosné látky v souladu s územní energetickou koncepcí nebo 
V zájmu technického rozvoje, v případě, že je vlastníkem připojených odběrných tepelných zařízení a spotřebičů, 
povinen upravit na svůj náklad ve stanovených přiměřených lhůtách svá zařízení a Spotřebiče tak, aby vyhovovaly 
uvedeným změnámó.

, 

A4.6. Pro účely styku Sdodavateleın (V oblasti provozních podmínek dodávky, parametrů teplonosné látky a 
sjednávání režimu provozu zd1`oje tepelné energie a teplotní křivky), se odběratel zavazuje jmenovitě určit 
pověřeného zástupce pro každé odběrné místo a jeho jméno a kontaktní Spojení písemně oznáınít dodavateli do 
3 pracovních dnů od uzavření tétoismlouvy a případné Změny se odběratel zavazuje písemně oznáınit dodavateli 
vždy do 3 pracovních dnů od toho, kdy změna nastala. Závazný vzor pověření odběratele je uveden v příloze č. 6. 

A4.7. Změny kontaktních údajů dodavatele v oblasti provozních podmínek dodávky a parametrů teplonosné látky, 
sjednávání režimu provozu Zdroje tepelné energie a teplotnı' křivky, kontroly a běžné údržby se dodavatel zavazuje 
oznámit odběrateli písemnou formou do 3 pracovních dnů od toho, kdy zıněna nastala. 

A4.8. Dodavatel se zavazuje umožnit pověřenému zástupci odběratele kontroly teploty teplonosné látky, teploty TV 
a naıněřených hodnot u ıněřidel. 

4 z.č. 526/1990 Sb. O cenách a předpisy Související 
5 
z.č. 458/2000 sb., § 77, øđst. 4 

° 
z.č. 458/2000 sb., § 77, øøısı. 3 
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A4.9. Odběratel se zavazuje umožnit dodavateli trvale volnou přístupovou cestu k zařízení dodavatele (patní iněřidlo, 
uzavírací a regulační armatury, objektová předávací stanice aj.), umístěnému vobjektu odběratele, která bude 
odpovídat platným stavebníın, bezpečnostním a hygienickým předpisům. Pracovníci dodavatele jsou povinni se na 
výzvu odběratele, vlastníka objektu nebo jeho oprávněného uživatele (nájemníka, podnájeınníka) prokázat 

průkazem zaměstnance, jehož vzoi` je uveden V příloze č. 7. Vstup do objektu, kde se nachází tepelný zdroj, bude 
zaznamenán v provozním deníku tepelného zdroje. Přístup bude zajištěn odběratelem předáním všech potřebných Í, 

klíčů od vstupních, spojovacích a vchodových dveří V zásobovaných objektech dodavateli. V případě výiněny 
zámků se odběratel zavazuje předat dodavateli nové klíče bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů od toho, 
co ke změně došlo, jinak odběratel odpovídá za případnou vniklou škodu. O předání klíčů se vyhotoví zápis 
podepsaný pověřenými zástupci obou smluvních stran. Dodavatel se zavazuje zabránit zneužití předaných klíčů. 

A4.10. Odběratel je povinen umožnit dodavateli zajistit proti neoprávněné manipulaci a proti poškození hlavní 

uzávěry na vstupu do odběrného zařízení odběratele, napojovací uzly, měřicí zařízení tepla a průtoku, regulační 
zařízení a plomby na regulačních armaturách a měřidlech, popř. celý zdroj tepelné energie, které jsou umístěny 
V objektu odběratele a které obsluhuje dodavatel. K takto zajištěnýin zařízením je odběratel oprávněn přistupovat 
pouze za účasti dodavatele. Zjistí~li odběratel takové poškození nebo došlo-li kneoprávněné manipulaci třetí 

osobou je odběratel povinen to neprodleně oznámit dodavateli.7 

A4.1l. Odběratel je povinen provést V zásobovaném objektu taková opatření, aby zajistil proti neoprávněné 
manipulaci veškeré nástavovací prvky, které neobsluhuje dodavatel, a které slouží khydraulickému nastavení 
topení a TV. Vpřípadě neoprávněné manipulace nebo poškození uvedeného zařízení, které budou mít vliv na 
kvalitu dodávek nebo na provozní stav zařízení dodavatele, je odběratel povinen uhradit veškeré náklady 
související s nápravou, uvedením zařízení do provozu a nahradit případně vzniklou škodu. z 

A4.12. Odběratel nesmí na odbě1`néın tepelném zařízení nebo jeho částech, kterými prochází neměřená dodávka 
tepelné energie, provádět jakékoliv úpravy bez předchozího písemného souhlasu dodavateleg. 

A4.l3. Odběratel se zavazuje poskytnout dodavateli nezbytnou součinnost při projektování a změnách teplotních 
diagramů pro objekty, které obhospodařuje. Průběh teplotních diagrainů musí splňovat požadavky na Zajištění 
tepelné pohody konečných spotřebitelů. Odběratel uzavřením této sınlouvy dává souhlas k vytápění objektů dle 
teplotních diagraınů uvedených v příloze č. 5 této Smlouvy. 

A4.14. Dodavatel si vyhrazuje právo provést změny a úpravy výsledné teplotní křivky a režimu provozu Zdroje 
tepelné energie, pokud by taková výsledná teplotní křivka a režim provozu zdroje tepelné energie byli technicky 
nepřiıněřeně obtížné nebo spojené S nepřiměřenými náklady na realizaci. 

A4.15. Dojde-li dodatečně k nepředvídané změně ve spotřebě tepla a TV, může odběratel požádat o ziněnu 
smluveného množství odběru tepla a TV (viz přihláška kodběru), nejpozději však 15 dnů před koncem 
zúčtovacího období. Změna bude účinná od l. dne následujícího kalendářního měsíce. Oprávněnému požadavku 
na snížení odběru z důvodu hospodárnosti nebo racionalizace je dodavatel povinen vyhovět. Odběratel je povinen 
nahradit dodavateli nutné náklady, které mu vsouvislosti se změnou vznikly. V případě snížení sınluveného 
množství odběru ovíce než 20% Iná odběratel nárok na poıněrné Snížení výše sjednaných záloh. Vpřípadě 
Zvýšení smluveného množství odběru ovíce než 10% je dodavatel oprávněn jednostranně provést poměrné 
zvýšení výše sjednaných záloh. 

A4.16. Změna sjednaného režimu zdroje tepelné energie ~ 

Odběratel je oprávněn za dodržení n uvedených podmínek žádat zıněnu sjednaného režimu provozu zdroje ^ 

tepelné energie a teplotní křivky:
i 

A4.16.1.Pokud vznikne požadavek od jednoho odběratele na změnu sjednaného režimu provozu zdroje tepelné 
energie a teplotní křivky zdroje tepelné energie, ze kterého je dodávána tepelná energie pouze pro tohoto 
odběratele, bude navrhovaná ziněna dodavateleın posouzena, a je-li možná, bude provedena. Žádost 

›-~ [\1‹ CD

x 
l v z v v v
t 

n

ı

› 

› 2
á 

O zmenu musí byt predlozena odberatelem případně pověřeným zástupcem v písemné formě, nebo zaslána
x 

= v v v v 7 faxem ci elektronickou postou S tim, ze original žádosti bude bezodkladně doložen. 
A4.16.2. Pokud vznikne totožný požadavek od všech odběratelů na změnu sjednaného režimu provozu zdroje 

tepelné energie a teplotní křivky jednoho zdroje tepelné energie, ze kterého je tepelná energie dodávána 
výlučně pro tyto odběratele, bude navrhovaná změna posouzena dodavatelem, a je-li možná, bude Ĺ 

provedena. Žádost o změnu inusí být předložena všemi odběrateli případně jejich pověřeným zástupcem 
v píseınné formě, nebo zaslána faxem či elektronickou poštou s tím, že originál žádosti bude bezodkladně 
doložen. 

;z.č. 458/2000 sh., § 78, øáflı. 4 
z.č. 458/2000 sh., § 77, øást. 7 
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A4.16.3.Pokud vznikne požadavek od jednoho nebo více odběratelů na změnu sjednaného režimu provozu zdroje 
tepelné energie a teplotní křivky jednoho zdroje tepelné energie, ze kterého jsou zásobování i jiní 
odběratelé, zašle Odběratel, který o zıněnu žádá, písemný návrh zıněn dodavateli. Dodavatel 
S navrhovanou změnou seznámí ostatní odběratele napojené na stejný zdroj tepelné energie a stanoví jiın 
lhůtu pro vyjádření. Dodavatel shroınáždí písemná stanoviska všech odběratelů, kterých se zıněna týká a 
provede jejich vyhodnocení. Pro určení výsledné teplotní křivky a režimu provozu zdroje tepelné energie 
je rozhodující poměr otápěné podlahové plochy jednotlivých odběratelů napojených na stejný Zdroj 
tepelné energie k celkové otápěné ploše Z téhož zd1`oje. Za odběratele, který se nevyjádřil ve stanovené 
lhůtě, rozhoduje dodavatel, a to rovněž V poměru otápěné podlahové plochy. Pro rozhodnutí O zıněně je 
potřebný shodný projev vůle odběratelů, kteří mají V součtu nadpoloviční většinu otápěné podlahové 
plochy. Výsledný režim provozu zdroje tepelné energie a teplotní křivku oznáıní dodavatel odběratelům. 

A4.16.4. Dodavatel se zavazuje zrealizovat sjednanou změnu režimu provozu zdroje tepelné energie a teplotní 
křivky zdroje tepelné energie bezodkladně ve lhůtě co nejkratší S přihlédnutím k technickým možnostem 
zdroje tepelné energie a ke způsobu jeho obsluhy. 

A4.17. Odběratel ıná právo, vpřípadě pochybnosti osprávnosti údajů měření nebo zjistí-li závadu na ıněřicíın 
zařízení, nechat je dodavatelem přezkoušet v souladu s ustanoveními reklamaěního řádu (Čl. B5. smlouvy). 

vv A4.18. Dodavatel si vyhrazuje právo provádění kontroly ıneridel konečné spotřeby TV, které jsou majetkem 
odběratele, z hlediska splnění požadavku zákona č. 505/ˇl990 Sb. o metrologii ve znění pozdějších předpisů, pokud 
byly údaje těchto měřidel použity při vyúčtování dle Cl. B3. Smlouvy. V případě nedodržení požadavku tohoto 
Zákona pro tyto měřidla nebo byla-li zjištěna manipulace s měřidly, která mohla init vliv na správnost údajů 
měření, nebudou údaje použity pro vyúčtování. 

A4.19. Dodavatel má právo Omezit nebo přerušit dodávku tepelné energie v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou 
dobu v těchto případechgz 

a) při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů; 
b) při stavech nouze nebo činnostech bezprostředně zaınezujících jejich vzniku; 
c) při provádění plánovaných rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací, pokud jsou oznámeny 

nejméně l5 dní předem; 
d) při provádění nutných provozních manipulací na dobu 4 hodin; 
e) při havarijním přerušení či omezení nezbytných provozních dodávek teplonosné látky nebo paliv a energií 

poskytovaných jinými dodavateli 
f) při nedodržení povinností odběratele podle § 77, odst. 3 z.č. 458/2000 Sb. 
g) při vzniku a odstraňování havárií a poruch na zařízeních pro rozvod a výrobu tepelné energie na dobu 

nezbytně nutnou; 
h) jestliže Odběratel používá zařízení, která ohrožují život, zdraví nebo majetek osob nebo ovlivňují kvalitu 

dodávek V neprospěch dalších odběratelů; 
i) při neoprávněném odběru; 

Při stavech nouzelo jsou dodavatel i Odběratel povinni se podřídit omezení spotřeby. Dodavatel může 
V nezbytném rozsahu využívat zařízení odběratelů. 

~ A4.20. Dodavatel je oprávněn v případě prodlení odběratele s peněžitým plněním počínaje dneın následujícím po dni 
splatnosti pohledávky dodavatele a V případě prodlení odběratele s nepeněžitým plněníın (např. oznámení údajů) 
zaslat odběrateli l. upoınínku a po uplynutí 15 dnů od data odeslání 1. upoınínky Zaslat odběrateli 2. upoınínku. 
Upomínky jsou sankcionovány smluvními pokutami dle bodu A5.l l. této sınlouvy. Pokud Odběratel dlužné plnění 
neuhradí nebo nezjedná nápravu v plnění nepeněžitého závazku, je dodavatel oprávněn splnění závazku odběratele 
vymáhat.

' 

A4.21. Dodavatel má právo omezit či pozastavit dodávku tepelné energie v případě platební nekázně odběratele, a to 
na dobu, než dojde k uhrazení dluhu včetně příslušenství kdluhu nebo odstoupení od smlouvy dodavatelem 
z titulu prodlení odběratele s placením ve smyslu bodu A6.7. této smlouvy. Platební nekázní se rozumí neplacení 
záloh a faktur za dodávku tepelné energie, neplacení záloh nebo faktur za dodávku tepelné energie v termínu 
splatnosti, částečné úhrady záloh nebo faktur za dodávku tepelné energie a jiné. Dojde-li ktakové platební 
nekázni, je Odběratel povinen zaplatit dodavateli sınluvní pokutu dle bodu A5.1. a A5.2. této sınlouvy. 

A4.22. Dodavatel se zavazuje plánované opravy, údržbové a revizní práce, které mohou způsobit oınezení či přerušení 
dodávky tepla pro vytápění, provádět mimo otopné období“. 

° 
z.č. 458/2000 sh., § 76, øáflı. 4 

'° z.č. 458/2000 sh., § 88, øáflr. 3 
“ vyhi. č. 194/2007 sh., § 3, øási. ó 
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A4,23. Letní Odstávka V dodávce TV Z důvodu plánované údržby V rozsahu do 14 dnů se uskuteční V termínu 
sjednaném mezi dodavatelem a odběı`atelem, jinak termín a dobu odstávky dodavatel písemně oznámí odběrateli 
nejméně 10 kalendářnícıl; dnů před jejím Započetíın. Odběratel je povinen termín a dobu odstávky oznámit 
konečným spotřebitelůın . 

A4,24. Odběratel je povinen předložit dodavateli novou přihlášku k odběru tepelné energie“ v těchto případech: 

3) při přihlášení nového odběrného tepelného zařízení; “ 

b) při rozšíření nebo rekonstrukci svého odbě1`ného tepelného zařízení; 

c) při Zvýšení odběru V důsledku Zavedení vícesměnného provozu; 

d) při změně příkonu uvedeného V přihlášce; 
e) při změně podlahové plochy (zejména při změně využití objektů). 
V případě změny jiných skutečností uvedených Vpřihlášce, než jsou výše uvedené, je Odběratel povinen 

nejpozději do 10 dnů tuto změnu písemně ohlásit dodavateli. 
Dojde-li k nárůstu odběrných místje dodavatel oprávněn navýšit odběrateli Zálohy na dodávku tepelné energie. 
V případě porušení povinností odběratele uvedených vtoınto bodě je dodavatel oprávněn postupovat podle 

bodu A5.6. této sınlouvy. 
A4.25. Odběratel je povinen V dostatečném předstihu, nejméně však 30 dnů předem, projednat s dodavatelem a nechat 

dodavatelem odsouhlasit všechny připravované změny V objektu, které mohou mít vliv na sjednané paraınetry dle 
příloh č. 2, 4, a 5 této smlouvy, zejména zateplení objektu, instalaci termostatických ventilů, regulátorů tlaku, 
patních či oběhových regulací, zıněny otápěných ploch, odpojení otopných těles apod. Dodavatel provede 
posouzení dle odběratelem předložené projektové dokumentace, a to zejména z hlediska vlivu na provoz systéınu a 

měření a O tomto vydá do 30 dnů od předložení podkladů závazný posudek, kterým je Odběratel povinen se řídit. 
V případě porušení povinností odběratele uvedených V tomto bodě je dodavatel oprávněn postupovat podle bodu 
A5.6. této sınlouvy. 

A426. Odběratel je povinen vracet dodavateli veškerou teplonosnou látku obíhající V systému. Odběratel je povinen 
nejpozději 5 dnů předem písemně oznáınit dodavateli veškeré skutečnosti, které mají souvislost snávratností 
teplonosné látky, tj. zejména vypouštění topného systému nebo jeho části V souvislosti s opravaıni nebo úpravami 
odběrného tepelného zařízení. V případě porušení povinností odběratele uvedených V tomto bodě je dodavatel 
oprávněn postupovat podle bodu A5.6. této smlouvy. 

A4.27. Odběratel se zavazuje (pokud je to technicky možné) provádět opravy odběrného tepelného zařízení s použitím 
technologií, které nevyžadují vypouštění systému. V případě vypouštění systému Z důvodů oprav na tepelnéın 
Zařízení odběı`atele, uhradí Odběratel veškeré náklady související s uvedením systému do původního stavu. 

A4.28. Odběratel je povinen oznámit dodavateli změnu údajů uvedených V této sınlouvě a vztahujících se k osobě 
odběratele (firma (jméno), sídlo (adresa), statutární zástupce, pověřená osoba, bank. spojení, prodej podniku nebo 
části podniku, vstup do likvidace nebo prohlášení konkursu), nebo ke sjednaným odběrnýın místům, a to písemně 
ve lhůtě nejpozději do l5 dnů od toho, kdy tato změna nastala. V případě porušení povinností odběratele 
uvedených V tomto bodě je dodavatel oprávněn postupovat podle bodu A5.6. této smlouvy. 

A419. Odběratel tíınto uděluje V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. l0l/2000 Sb. O ochraně osobních údajů 
dodavateli jako správci souhlas se zpracováním údajů o odběrateli za účelem poskytování plnění Z této smlouvy, 
Vyřizování oprávněných nároků jiných odběratelů uplatněných v souvislosti s odběrem tepelné energie 

e odběrateleın (např. rozúčtování TV) a nabídky služeb dodavatele. Dodavatel výslovně není oprávněn poskytnout 
osobní údaje oodběrateli třetí osobě za účelem zasílání reklamních a propagačních materiálů. Dodavatel se 
zavazuje zpracovávat údaje o odběrateli prostředky a způsobem garantujícím dostatečnou ochranu údajů před 
nepovolanými osobami. Dodavatel je oprávněn předat shromážděné údaje ke zpracování pouze zpracovateli, který 
poskytne dostatečné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů odběratelů. 

Odběratel bere na vědomí a zavazuje se dodržovat ochranná pásma“. Stavební činnosti a úpravy terénu 
0 ochranných pásmech, které by mohly ohrozit bezpečný provoz a údržbu zařízení pro výrobu či rozvod tepelné

E

› 

fę je možno provádět pouze s předchozím písemným Souhlaseın dodavatele. 
Odběratel bere na vědomí, že dodávka topné látky je dodavatelem ekvitermně regulována na základě 

teplotních diagramů a konečnou byť i rozdílnou tepelnou pohodu v jednotlivých místnostech musí 
nebo konečný spotřebitel zajistit funkčním regulačním zařízením na odběrném tepelném zařízení 
tělese - konečném prvku soustavy)'5. 

i94/2007 sh., § 4, øásı. 5 
č. 2 smlouvy 
Z.č. 458/2000 Sb., § 87 a bodu AZ.l7. sınlouvy 

Sb., § 4, odst. 1 
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A4.32. Dodavatel neodpovídá za rozúčtování nákladů na tepelnou energii odběratelem konečným spotřebitelůmló. 
Nároky konečného spotřebitele ve věcech dodávek tepelné energie nelze uplatňovat přímo u dodavatele. 

vv 
A4.33. Dodavatel se zavazuje plánovanou výměnu ıneridel tepelné energie oznámit odběrateli, a to nejméně 3 dny 

předem V případě vzniku havárie, poruchy či jiného poškození měřidla tepelné energie je dodavatel povinen 
oznámit takovou skutečnost odběrateli do 3 pracovních dnů od toho, kdy taková skutečnost nastala. Toto 
ustanovení se nevztahuje na provozní údržbu měřidel. 

ČI. A5. Sankce 
Odběratel a dodavatel se dohodli na těchto Sankcích: 

AS.1. Při nedodržení termínu splatnosti sjednaných záloh na dodávku tepelné energie je odběratel povinen zaplatit 
dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu dle 
předchozí věty je odběratel povinen zaplatit dodavateli za dobu prodlení se zaplacením zálohy. Doba prodlení se 
zaplacením zálohy začne plynout prvním dnem následujícím po dni splatnosti zálohy uvedeném vplatebním 
kalendáři (příloha č. 3) a končí dneın zaplacení zálohy. Nedojde-li k zaplacení zálohy, končí doba prodlení dnem 
předcházejícím dní splatnosti faktury (daňového dokladu), kterou se dlužná záloha nebo její část zúčtovává. 

A5.2. Při nedodržení terınínu splatnosti faktur za dodávku tepelné energie je odběratel povinen Zaplatit dodavateli 
sınluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

A5.3. Zjistí-li dodavatel ovlivnění údajů nebo poškození měřidel tepla nebo průtoku (včetně plomb), kterých je 
dodavatel vlastníkem nebo oprávněným uživatelem a tyto jsou umístěny vınístě odběrateli nebo koncovému 
spotřebiteli přístupném, je dodavatel oprávněn stanovit množství dodávky tepelné energie náhradním způsobem 
vsouladu Sustanoveními pro Stanovení množství tepelné energie (Čl. B3. smlouvy). Zjistí-li dodavatel, že k 
ovlivnění údajů nebo poškození měřidel tepla nebo průtoku (včetně ploınb) došlo odběratelem nebo koncovým 
spotřebitelem úmyslně nebo vědomě, je odběratel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 
za každý zjištění případ a nahradit náklady na uvedení do původního stavu. 

A5.4. V případě neoprávněného odběru dle bodu A229. této smlouvy a V případě porušení ustanovení bodu A4.12. 
této sınlouvy je odběratel povinen zaplatit dodavateli sınluvní pokutu ve výší 10 000 Kč a náhradu škody vzniklé 
neoprávněným odběı`eın vypočtenou způsobem, který je stanoven zvláštním právním předpisem“. 

A5.5. Neumožní-li odběratel dodavateli přístup dle bodu A4.9. této Smlouvy, je odběratel povinen zaplatit dodavateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

A5.6. V případě porušení povinností odběratele dle bodu A424., A4.25., A4.26. a A4.28. této smlouvy je odběratel 
povinen zaplatit dodavateli sınluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

A5.7. Oznámí-li odběratel dodavateli nesprávné nebo zkreslené údaje z poıněı`ových měřidel spotřeby je odběratel 
povinen zaplatit dodavateli sınluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč Za každý případ a nahradit náklady spojené 
s opravnýın vyúčtováníın spotřeby. 

A5.8. V případě porušení povinností odběratele dle bodu B1.10. smlouvy je odběratel povinen zaplatit dodavateli 
smluvní pokutu 300,-Kč za každý zjištěný případ. 

A5.9. Pokud odběratel svévolně provede, nebo nechá provést v rozporu s touto smlouvou nebo příslušnými právními 
předpisy odpojení od tepelných rozvodů dodavatele, nebo jinak zamezí řádné dodávce tepelné energie, je povinen 
zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ a dále uhradit dodavateli náklady 
na uvedení do původního stavu, nahradit vzniklou škodu a ušlý zisk přesahující smluvní pokutu. Ušlý zisk se 
stanoví rozdílem dodávaného množství před a po zásahu, po dobu od data neoprávněného zásahu do doby zjednání 
nápravy. 

A5.10. V případě neoprávněné reklamace je odbě1`ate1 povinen zaplatit dodavateli Sınluvní pokutu ve výši 500,- Kč a 

uhradit případné vzniklé náklady na ověření správnosti údajů, kterými byla tato reklamace podložena. Takovýıni 
náklady jsou Zejména náklady na provedení kontrolního měření, dopravu, znalečné, aj. 

A5.ll. V případě vystavení 2. upomínky dle bodu A420. této Sınlouvy je odběratel povinen zaplatit dodavateli 
sınluvní pokutu ve výši 50,- Kč + poštovné. 

A5.l2. V případě oprávněné reklamace se dodavatel zavazuje vyplatit odběrateli finanční částku oprávněně 
reklaınovaného plnění, a to ve lhůtě 14 dnů od data odeslání píseınného vyrozumění o oprávněnosti reklamace. 

A5.13. V případě prokazatelného nedodržení podmínek dodávky stanovených V Pravidlech pro vytápění a dodávku 
TV (Čl. B2. smlouvy) vinou dodavatele, je dodavatel povinen na žádost odběratele snížit cenu za dodávku tepelné 
energie O 10%, a to za období, kdy stanovené podmínky nebyly dodrženy. Současně se dodavatel zavazuje uhradit 
odběrateli smluvní pokutu ve výší 5.000,- Kč za každý prokázaný případ. Tento nárok je ınožno uplatnit ve lhůtě 
30 dnů od prokázání. Toto ustanovení se nevztahuje na případy uvedené v § 76 odst. 4 Zákona č. 458/2000 Sb. 

*“ vyhi. č. 372/2001 sh. 
'7 vyhı. č. 478/2006 sh. 
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A5.14. Zaplaoením sınluvní pokuty dle bodu A5.l. a A5.2. této smlouvy nezaniká nárok dodavatele jako věřitele na 
úrok Z prodlení dle ustanovení § 1970 a násl. obč. Zák. Zaplaoeníın smluvní pokuty ve všech případech nezaniká 

nárok dodavatele na náhradu škody a ušlého zisku přesahující smluvní pokutu. Zaplaceníın smluvní pokuty se 

dlužník nezbavuje povinnosti poskytnout plnění závazků, ktere' smluvní pokuta zajišťuje. Zaplacením se rozumí 

Okamžik připsání peněžitých prostředků ve prospěch účtu dodavatele. Veškeré platby přijaté dodavatelem od 
odběratele je dodavatel bez ohledu na identifikaci platby odbě1`ateleın oprávněn použít nejprve ke krytí 

příslušenství dluhu, zůstatek pak k úhradě nejstarší splatné pohledávky. 

A5.15. Není-li uvedeno jinak, je Smluvní pokuta splatná do 14 dnů od data uplatnění oprávněnou sınluvní stranou 
u sınluvní strany povinne. 

A5.16. Ostatní ustanovení týkající se sınluvní pokuty se řídí ustanoveníıni občanského zákoníku. 

ČI. A6. Platnost smlouvy 
A6.1. Doba trvání sınluvního vztahu se sjednává pro každé odběrné místo a je uvedena v příloze č. 2 ~ Přihláška 

1< Qđbčľu tepelné energie. 

A6.2. Tato Sınlouva o dodávce tepelné energie zaniká za podmínek uvedených V této smlouvě, a to: 
A6.2.1. Jako CGICIC 

a) písemnou dohodou, a to k datu uvedenému V dohodě; 

b) přehlášením všech odběrných míst na nového odběratele dle bodu A6.6. této smlouvy; 

0) uplynutím sjednané doby, byla-li sınlouva uzavřena na dobu určitou; 

(1) uplynutím výpovědní doby, byla-li smlouva uzavřena V rozsahu všech odběrných míst na dobu neurčitou; Ĺ . 

e) ukončením dodávky do posledního (jediného) Sjednaného odběrného místa, a to ke dni, kdy taková událost 
nastane; 

Í) odstoupeníın dodavatele dle bodu A6.7. této Smlouvy, a to ke dni doručení oznámení O odstoupení 
odběrateli; 

g) zánikem smluvní strany bez právního nástupce. 

A6.2.2. V rozsahu odběrného místa: 
a) písemnou dohodou, a to k datu uvedenému V dohodě; 

b) 
0) uplynutím sjednané doby, byla-li dodávka do odběrného místa sjednána na dobu určitou; 

uplynutím výpovědní doby, byla-li dodávka do odběrného místa sjednána na dobu neurčitou; 
odstoupením dodavatele dle bodu A6.7. této smlouvy, a to ke dni doručení oznámení o odstoupení 
odběrateli; 

Í) V případě dle bodu A6.8. této smlouvy, a to ke dni doručení oznáınení odběrateli; 

g) zánikem odběrného místa, a to ke dni, kdy taková událost nastane. 

A6.3. Odběratel je oprávněn tuto smlouvu jako celek vypovědět s 6-ti měsíční výpovědní lhůtou plynoucí prvním 
dnem měsíce následujícího po měsíci doručení výpovědi, a to pouze V případě, že dodávka do všech odběrných 
místje sjednána na dobu neurčitou. Ukončenim této smlouvy jako celku se ukončuje dodávka do všech sjednaných 
odběrných míst. Odběratel je povinen umožnit dodavateli k toınuto dni provedení opatření souvisejících 

S ukončením odběru tepelné energie a provedením posledního odečtu měřidel tepla na všech odběrných místech. 

C1) 

G)

Š 

A6.4. V ostatních případech platí Smluvní doby a výpovědní důvody uvedené pro jednotlivá odběrná Inísta v příloze 
c. 2. 

A65. Není-li v příloze č. 2 pro odběrné místo uvedeno jinak, je dodávka do tohoto odběrného místa sjednána na 
dobu neurčitou, přičemž dodávku je možné vypovědět pouze píseınně s 6 měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní 
lhůta začne plynout prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni doručení výpovědi. Dodávka tepelné 
energie do odběrného místa bude ukončena V průběhu posledního dne výpovědní lhůty. Odběratel je povinen 
umožnit dodavateli ktomuto dni provedení opatření souvisejících S ukončením odběru tepelné energie a 

provedením posledního odečtu měřidla tepla. 

A6_6_ Ukončení dodávky tepelné energie V průběhu výpovědní lhůty dle bodu A6.5. této sınlouvy je ınožné pouze 
přehlášením odběrného místa na jiného (nového) odběratele za současného splnění všech těchto podmínek: 

3) odlaëľëtcl uhradil veškeré své závazky vůči dodavateli včetně závazků ve splatnosti a případného 
ppříslušeıíství závazků včetně smluvních pokut; 

má uzavřenou s dodavatelem platnou smlouvu na dodávku tepelné energie; 
CĎ7 má přihlášeno přehlašované odběrné ınísto (s odkládací podmínkou); 

uzavře se stávajícím odbě1`ateleın dohodu o termínu přehlášení odběrného místa, kdy tento 
ınusı byt stanoven ke konci Zúčtovacího období (viz bod B 1 . 1. sınlouvy); 
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e) nový Odběratel uhradí zálohu na dodávku tepelné energie pro první zúčtovací období po datu přelılášení a 

předloží dodavateli doklad O provedení úhrady (Výpis Z účtu, ústřižek poštovní složenky, příjmový doklad 
dodavatele), 

Í) Odběratel nebo nový odbě1`atel doručí dodavateli doklady O splně 
5 pracovních dnů před dohodnutýin termínem přehlášení. 

A6.7. V případě prodlení odběratele S placením nebo plněním nepeněžitého závazku po dobu delší než tři měsíce a 

v případě, že Odběratel neoznáıní převod práv a povinností formou prodeje podniku nebo části podniku ve lhůtě 
uvedené v bodě A4.28. této smlouvy je dodavatel oprávněn jednostranně odstoupit od této smlouvy nebo její části 
specifikované rozsahem odběrných míst S okamžitou účinností ke dni doručení oznámení o odstoupení odběrateli. 
Povinnosti dodavatele pak Zanikají dnem doručení. Závazky odběratele tímto vzniklé po dobu trvání sınluvního 
vztahu nezanikají. Odběratel odpovídá dodavateli za vzniklou škodu a ušlý zisk. 

A6.8. Vpřípadě, že dodavateli zanikne právo dodávat tepelnou energii ze zdroje tepelné energie, ze kterého je 
zásobeno odběrné místo odběratele, tato Sınlouva zaniká V rozsahu dotčeného odběrného místa. Tuto skutečnost je 
dodavatel povinen oznáınit odběrateli. 

A6.9. Pokud dojde k zániku smlouvy před ukončením zúčtovacího období, bude konečné vyúčtování provedeno až 
po ukončení zúčtovacího období, pokud se smluvní strany nedohodnoujinak. 

A6.10. Práva a povinnosti Z této smlouvy vyplývající je odběratel oprávněn převést na třetí stranu pouze S předchozím 
písemným souhlasem dodavatele, jinak je tento převod vůči dodavateli neplatný a Odběratel odpovídá dodavateli 
za případnou vzniklou škodu. . 

A6.11. Odběrná místa, do kterých je sjednána dodávka na základě této smlouvy, jsou evidována dodavatelem. 
Dodavatel se zavazuje nejınéně jednou ročně Zaktualizovat Seznam odbě1`ných míst a vpřípadě, že došlo ke 
změně, aktualizovaný seznaın zaslat Odběrateli na vědomí. 

uvedených podmínek nejpozději E < '~<n K/:‹ (D 

ČI. A7. Závěrečná ustanovení 
A7.1. Ujednání uvedená V této sınlouvě se vztahují na všechna Sjednaná odběmá místa odběratele (viz příloha č.2), 

pokud není k odběrnému místu výslovně sjednáno jinak. 
A7_2. Skutečnosti podstatně ovlivňující úroveň vyúčtování nebo uplatnění sankcí ve smyslu ustanovení Čl. A5. této 

smlouvy se považují za prokázané, pokud byly zjištěny Společně pověřenýıni Zástupci obou smluvních stran a 
pokud byl o předmětné Věci vyhotoven zápis, potvrzený zástupci obou stran, nebo pokud byl o nich proveden 
znalecký posudek, se kterým se měly obě strany možnost seznáınit. Setkání zástupců se musí uskutečnit do 24 
hodin od prokazatelného oznámení (telefonicky, osobně, elektronickou formou, faxem, apod.) vzniku 
předmětných skutečnosti druhé smluvní straně, nedojde-li k dohodě na termínu jiném. Pokud se setkání 
neuskuteční z důvodů jedné ze smluvních stran mimo důvodů vyšší moci, má se tvrzení druhé strany za prokázané. 

A7.3. Pro účely doručování dle této smlouvy se má za to, že došlá zásilka odeslaná S využitím provozovatele 
poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání. 
Pro doručování se dále sjednává, že zásilka se považuje za doručenou i tehdy, vrátí-li se dodavateli zpět jako 
nedoručena (Odběratel nebyl zastižen, nevyzvedl si zásilku V úložní době nebo je Z důvodu neplatné adresy 
nedoručitelná). V takovém případě se den vrácení nedoručené zásilky dodavateli považuje za den doručení. 

A7.4. Smluvní strany se dohodly, že u dodávek tepelné energie nepodléhajících ustanovením zákona č. 458/2000 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů se na podınínky dodávky tepelné energie použijí ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. 
3 prováděcích vyhlášek přiměřeně. 

A7.5. Nejsou-li vzájemná práva a povinnosti stran upraveny touto Sınlouvou ani zvláštním právním předpiseın, 
se zákonem č. 89/2012 Sb. - Občanskýın zákoníkem. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za současne 
přítoınnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji Odběratel podepíše S jakoukoliv 
změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem či spřipojením jiných obchodních podmínek, než jsou 
podmínky dodavatele uvedené V části B, ledaže dodavatel takovou zıněnu či odchylku nebo dodatek následně písemně 
výslovně schválí. 

A7.6. Je~li na Straně odběratele více subjektů (osob), jsou zavázány z této smlouvy společně a nerozdílně. Úkon 
učiněný jedním ze subjektů je závazný i vůči dalším, úkony dodavatele vůči jednomu ze subjektů se považují za 
uskutečněné vůči všeın, přičemž platí, že všichni účastníci na straně odběratele se dohodli, že daňové doklady, 
ujednání o ceně, dohoda o poskytování záloh za odběr tepelné energie a obchodní a technické parametry 
odběrného místa budou dodavatelem vystavovány jen na jednoho z nich, a to na toho, kdo bude odběratelem určen 
v dokumentu Pověření odběratele. 

A7.7. Smluvní strany Se V souladu S ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu ve znění 
pozdějších předpisů dohodly na tom, že kprojednávání případných soudních sporů vzniklých mezi smluvními 
stranami po dobu platnosti této sınlouvy i po jejíın zániku bude ınísto obecného soudu žalovaného rozhodovat 
věcně a místně příslušný soud dle sídla dodavatele. 
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A7.8. Tato smlouva je platná dnem podpisu obou sınluvních stran. Uzavřeníın této smlouvy se ı`uší veškerá 

předcházející ujednání smluvních stran, která by byla vrozporu Stouto smlouvou. Touto smlouvou se ruší 
smlouva Smlouvy 0 nájmu a provozování tepelného zdroje. ze dne 15. 8. 2003 č. 500026403 v plném rozsahu. 

A7.9. Smluvní stı`any se dohodly na tom, že ustanovení této sınlouvy se budou vztahovat na všechny vztahy mezi 
smluvními stranami S účinností od data l. 2. 2014. 

A7.l0. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, znichž každá sınluvní strana obdrží po jednom stejnopisu. 
Veškeré změny a dodatky k této Sınlouvě je možné činit pouze písemnou formou v listinné podobě opatřené 
podpisy obou smluvních stran. 

A7.l1. Smluvní strany se zavazují akceptovat změny této smlouvy, ke kterým dojde vdůsledku zıněn obecně 
závazných právních norem. Odběratel bere na vědomí, že S ohledem na charakter podnikání v oblasti dodávek 
tepelné energie může vyvstat potřeba pozdějších změn Všeobecných obchodních a dodacích podmínek uvedených 
včásti B této Smlouvy. Nastane-li taková situace, může dodavatel obchodní podmínky v přiměřenéın rozsahu 
změnit. Dojde-li ke změně Všeobecných obchodních a dodacích podmínek jednostranným úkoneın dodavatele 
dodavatel oznámí zıněnu odběrateli písemně nejméně 30 dnů před nabytím jejich účinnosti vůči odběrateli S tím, 
že odběratel má právo zıněnu odmítnout a tuto smlouvu Z tohoto důvodu vypovědět s výpovědní lhůtou 6 měsíců.. 

A7.12. Odběratel tímto v souladu S ust. z. č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích uděluje souhlas s tím, aby 
adresy elektronické pošty odběrateleın dodavateli sdělené používal dodavatel pro komunikací dle této smlouvy, 
jakožto i pro Zasílání informací a nabídek služeb určených jeho zákazníkům, jejichž poskytovatelem je dodavatel 
nebo osoba S ním maj etkově nebo organizačně spojená.

Ř A7.13. Smluvní stı`any prohlašují, že si tuto smlouvu včetně všech nedílných součástí (příloh) před jejím 
podpisem přečetly, že údaje V ní jsou úplné, pravdivé a platné k datu podpisu. Odběratel prohlašuje, že se 
pečlivě seznámil s obsahem smlouvy, obsalı smlouvy byl S ním projednán, prolılašuje, že měl možnost 
provést změny návrhu Smlouvy předloženého dodavatelem a pokud takové vznesl a došlo O ııich k dohodě, 
jsou věrně a výstižně zachyceny v této koııečné verzi podepsané smluvními straııaıııi a pouze ujednáııími 
daııými v této smlouvě budou strany vázány a jsou jimi nahrazeny veškeré předclıozí dohody. Ve vztahu 
k formulacím a ujedııáııím obou částí této smlouvy a všech nedílných Součástí (příloh) pak prohlašuje, že 
těmto rozumí, chápe jejich význam, neobsahují pro odběratele překvapivá ustanovení a je si vědom všech 
práv a povinností, jež Ze smlouvy, případně z porušení smlouvy straııám vyplývají. Osoby podepsané na této 
smlouvě prohlašují, že jsou oprávněny ktakovému projevu vůle a že jsou oprávněny jednat jménem smluvní 
strany, jménem které vystupují. 

A7.14. Tato smlouva sestává Z těchto částí: 
A7.14.1. Část A v~ Smluvní ujednání 

çl. A 1. Předınět smlouvy 
çl. A2. Vysvětlení pojmů 
çl. A3. Cena a úplata za dodávku 
çl. A4. Práva a povinnosti stran 
çl. A5. Sankce 
çl. A6. Platnost sınlouvy 
Cl. A7. Závěrečná ustanovení 

A7.14.2. Část B - Všeobecné obchodní a dodací podmínky 
Cl. B 1. Platební a fakturační podmínky

l

›

v 

çl. B2. Pravidla pro vytápění a dodávku TV 
Cl. B3. Stanovení množství dodávkyv 
çl. B4. Zřízení nového odběrného místa 

V 
Cl. B5. Reklamační řád 

A A7.14.3. cásıc-Pnıøhy 
Příloha č.1 „Ceny tepelné energie“ 
Příloha č.2 „Přihláška k odběru tepelné energie“ 
Příloha č.3 „Platební kalendář záloh“ 
Příloha č.4 „Odběrový diagram“ 
Příloha č.5 „Teplotní diagramy“ 
Příloha č.6 „Pověření odběratele“ 
Příloha č.7 „Vzor průkazu zaměstnance“ 
Příloha č.8 „Seznam odběı`ných míst“ 

A7.15. Odběratel byl seznámen se všeıní částmi této sınlouvy včetně příloh, a je srozuměn s tíın, že V části B ~ 
Všeobecné obchodní a dodací podınínky se nachází další ujednání, ze kterých vznikají nebo mohou vznikat 
stranám další práva a povinııosti. 
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A7 16 Smluvní strany se dohodly, že V případě, kdy se některá ustanovení této Smlouvy stanou nebo se ukáží být 
* ' “ avazu 1 nahradıt neplatné ustanovení ustanovením platným, ktere Svymˇsmysleın a fimflá nepjamymı, se smluvnı Stıany Z J

I 

ekonomickým účelem nejvíce podobá nahrazovanemu ustanovení. 

A7 16 1 V případě, že příloha bude V rozporu S ustanovením části A a B této Smlouvy, mají přednost ustanovení 
části A a B této Sınlouvy před ustanovenımı prılohy. 

A7_16_2,V případě, že ustanovení části A této smlouvy budou v rozporu S ustanoveními části B této smlouvy, mají 
přednost ustanovení ěástı A této Smlouvy před ustanovenímı částí B této Smlouvy. 

A7 16 3 za rozpor se nepovažují ujednání vysvětlující a Zpřesňující smysl jiných ustanovení. 

V Olomouci dne: v7 ˇŮ5“ V `````````````````` ̌ “ dneľ 
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ČÁST B 

Všeobecné obchodní a dodací podmínky 

ČI. B1. Platební a fakturační podmínky 
B1.l. Zúčtovacím obdobíın je jeden kalendářní měsíc. 

B1.2. Úplata za dodávku je součtem oddělených částek za: 
a) dodávku tepla pro vytápění 
b) dodávku tepla pro vytápění a tepla pro přípravu teplé vody 
c) dodávku tepla pro jiné využití 
d) dodávku teplé vody 

B1.3. Úplata Za dodávku dle B l .2. a), b) a c) je souěinem množství tepelné energiel spotřebované 
odběratelem a jednotkové kalkulované ceny za tento druh odběru. 

V případě uplatnění dvousložkové ceny je úplata za dodávku dle Bl.2. a), b) a c) součtem úplaty za 
proměnnou (variabilní) složku vztaženou na jednotkové množství tepelné energie a za stálou (fixní) 
složku vztaženou na jednotkové množství tepelné energie nebo na jednotku tepelného výkonu. Úplata 

v za množství tepelné energie (variabilní složka) je součinern množství tepelné energie spotřebované 
odběratelem a jednotkové kalkulované ceny za tento druh odběru. Úplata za tepelný výkoıı nebo 
jednotkové množství tepelné energie (fixní složka) je součinem výše reZeI“vovaného tepelného výkonu a 
jednotkové kalkulované ceny za tento výkon nebo součineın rezervovaného množství tepelné energie a 
jednotkové kalkulované ceny za toto množství. 

B1.4. Úplata za dodávku teplé vody dle Bl.2. d) je součteın úplaty za dodávku vody a úplaty za dodávku 
tepla pro její ohřev. l 

Bl.4.1. Úplatou za dodávku vody se rozumí součin množství teplé vody spotřebované odběrateleın (V m3) a 
její ceny (vodné - stočné) účtované společností dodávající vodu dodavateli, platné V příslušnéın 
Zúčtovacírn období (Kč/m3). 

B1.4.2. Úplatou za dodávku tepla pro ohřev teplé vody se rozumí součin množství tepla spotřebovaného 
pro ohřev vody Odebrané odběratelem a kalkulované jednotkové ceny za tento druh odběru. 

B1.5. Výši úhrady za dodávku tepelné energie pro byty a výši úhrady za dodávku tepelné energie pro 
nebytové prostory (dále jen nebyty) odběratele vyúčtuje dodavatel odběrateli do 15 dnů po skončení 
Zúčtovacího období. 

B1.6. Zálohy 
Odběratel se zavazuje k úhradě záloh na dodávku tepelné energie splatných předem v termínech a výši 

stanovených Za následujících podmínek: 
B1.6.1. Zálohy se stanovují samostatně na jednotlivé měsíce. Podíl jednotlivých měsíců na 

ø předpokládaných nákladech na dodávku tepelné energie v průběhu kalendářního roku se stanoví 
smluvně. Pro každý následující kalendářní rok budou zálohy stanoveny S přihlédnutím 
k předpokládané spotřebě a ceně za měrnou jednotku dodávané energie. 

B1.6.2. Platební kalendář měsíčních záloh za dodávku tepelné energie tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 
B1.6.3. Platební kalendář záloh ınusí být mezi odběratelem a dodavatelem Sjednán nejpozději do 31.12. 

kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ke kterému se platební kalendář záloh 
vztahuje. Uzavírá-li se smlouva Vprůběhu kalendářního roku, musí být výše záloh sjednána při 
uzavření smlouvy.

Í 

B1.6.4. V případě, že do termínu uvedeného V předchozím bodě nebude mezi odběratelem a dodavatelem 
platební kalendář měsíčních záloh sjednán jinak, měsíční zálohy se stanovují ve výši 95% ceny 
předpokládaného odběru. 

B1.6.5. Záloha je splatná vždy k 5. kalendářnímu dni příslušného Zúčtovacího období, na který se záloha 
poskytuje, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. 

B1.6.6. Na platby sjednaných záloh se vztahují všechna ujednání sınlouvy bez výjimky (např. terıníny a 
způsob splatnosti, používání variabilních symbolů, smluvní pokuty atd.). 

Bl.7. Vyúčtování dodávky tepelné energie musí zahrnovat započtení uhrazených záloh a splňovat veškeré 
náležitosti daňového dokladu dle Zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

'viz høđ 83.1. 
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B1.8. Úhrada úplaty za dodávku tepelné energie je splatná na základě vyúčtování V termínu splatnosti 
uváděném na faktuře; standardně je splatnost faktury stanovena na l4 dnů od data vystavení, pokud 
nebyla sjednána jinak. Dodavatel se zavazuje odeslat fakturu odběrateli nejpozději V I. pracovní den 
následující po dni vystavení. Dodavatel si vyhrazuje právo zkrátit termín splatnosti V případě neuhrazení 
záloh za dodávku tepelné energie dodavatelem, a to od dalšího zúčtovacího období. 

BL9. Úhradou záloh a vyúčtování za dodávky tepelné energie se rozumí okaınžik připsání peněžních 
prostředků ve prospěch účtu dodavatele. 

Bl.10. Odbě1`atel je povinen při platbě záloh používat variabilní symboly uvedenélv platebním kalendáři 
záloh a při úhradě faktur variabilní Symboly uváděné na faktuře. 

Bl.11. Případné nároky zreklamace dodávky tepelné energie nemají vliv na povinnost odběratele platit 
zálohy a vyúčtování za dodávku tepelné energie. 

B2. Pravidla pro vytápění a dodávku TV 
B2.1. Dodávka tepelné energie je uskutečňována v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb., z.č. 

406/2000 Sb., z.č. 455/l99l Sb. a prováděcích předpisů. 
B2.2. Dodávka tepla pro vytápění je zajišťována v otopném období, které začíná l. září a končí 31. května 

následujícího roku. 

B2.3. Dodávka tepla pro vytápění se zahájí V otopnéın období, když průměrná denní teplota venkovního 
vzduchu v příslušné lokalitě poklesne pod +l3°C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje 
počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +l3°C pro následující den. 

B2.4. Dodavatel mimo otopné období v období od 1.6. do 15.6., je-li to technicky možné, zahájí dodávky 
tepla pro vytápění za podmínek uvedených vbodu B2.3., kdy Odběratel i konečný spotřebitel mají 
vpřípadě nezájmu o dodávky tepla možnost jiın zamezit regulačním zařízením instalovaným na 
odběrném tepelném zařízeníz. Po dohodě S odběratelem lze zahájit dodávku i jinak (i mimo otopné 
období a bez ohledu na Vývoj průměrných teplot), připouští-li to technické a zásobovací podmínky3. 

B2.5. Vytápění se omezí nebo přeruší votopnéın období, když průměrná denní teplota venkovního 
vzduchu vystoupí nad +l3°C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat 
pokles této teploty pro následující den. Při následném poklesu průměrné denní teploty venkovního 
vzduchu pod +l3°C se vytápění obnoví. 

B2.6. V průběhu otopného období je zdroj tepelné energie provozován tak, aby na odběrném místě byly 
dodrženy sjednané parametry (výkon, průtok teplonosné látky, dispoziční tlak teplonosné látky). 
Parametry jsou sjednány vpřihlášce (příloha č. 2), teplotní křivka a režim topení jsou sjednávány 
V teplotním diagramu (příloha č. 5). 

B2.7. Dodávka teplé vody je zajišťována celo1`očně, denně, a to dle sjednaného režimu ohřevu TV (příloha 
č. 5) S výjimkou podle bodu A4.23. smlouvy. 

B2.8. Teplota topné látky vsystému ústředního topení (ÚT), ıněřená vmístě předání dodávky, je 
regulována ve výrobním a rozvodném zařízení dodavatele v závislosti na teplotě venkovního ovzduší 
dle teplotních diagramů4 vypracovaných pro jednotlivé lokality. . 

B2.9. Při poklesu teplot pod -15°C, pokud si to vyžádá nutnost udržení chodu soustavy, je zahájen 
nouzový provoz zdrojů tepelné energie (viz. bod. A2.28 smlouvy). Přerušen` je okaınžitě, když to 
podmínky provozování umožní. 

B2.10. Tolerance teploty teplonosné látky, dle teplotních diagramů, je stanovena na ± 2°C svýjimkou 
dodávek tepelné energie ze zdrojů tepelné energie na tuhá paliva, u nichž je stanovena na ± 4°C. 

B2.ll. Teplota teplé vody, ıněřená na výtoku u konečného spotřebitele a kontrolně v odběrném místě (patě 
objektu), je stanovena v rozmezí +45°C až +60°C s výjimkou odběrových špiček spotřeby v objektech 
odběrateles. 

B2.12. Kontrola dodržování parametrů teplonosné látky se provádí měřením teploty teplonosné látky 
v místě předání dodávky a měření teploty teplé vody na odběrném místě (patě objektu). Měření ınusí 
splňovat následující podmínky: 
a) měření se provádí za přítomnosti pověřených zástupců dodavatele a odběratele; 
b) merení se provádí vustáleném provozním stavu v intervalech nejméně 15 min. po dobu nejvíce 

1 hodiny; 

uı.:.'~›-:N 

vyhl.č. 193/2007 Sb., §4, odst. l 

vyhl. č. 194/2007 Sb., § 2, odst. 5 
viz příloha č. 5 sınlouvy 
vyhl. č. 194/2007 Sb., § 4, odst. l 
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c) Z naměřených hodnot se Vypočte aı`itınetický průměr, o výsledku se vyhotoví Zápis, ve kterém musí 
být uvedeno datum a hodina provedeného měření; 

d) Zápis ınusí být potvrzen Zástupci obou smluvních stran; 
e) měření teploty lze provádět trvale instalovanými teploměry, teploměry se záznamem měřených 

hodnot nebo dotykovými teploměry. Při vyhodnocování údajů mají přednost údaje měřidel S vyšší 
třídou přesnosti. 

ČI. B3. Stanovení množství dodávky 
B3.l. Množství tepla dle Bl.2. a), b) a c) , odebraného jednotlivým odběratelem, je součteın množství 

spotřebovaného tepla na každéın odběrném místě. 
B3.1.1. Množství spotřebovaného tepla dle B1.2. a), b) a c) na jednotlivém odběrném místě se určí: 

a) V případě měřeného odběru Zúdajů patních měřidel spotřeby tepla instalovaných na vstupu do 
odběrného Zařízení odběratele (popřípadě na zdroji tepelné energie); 

b) vpřípadě neıněřeného odběru Zúdajů rozlišovacího měření na zdı`oji tepelné energie nebo 
teoretickým výpočtem Ze spotřebovaného paliva; 

c) vpřípadě napojení více odběratelů na jedno odběrné místo, množství tepla určené na odběrnéın 
místě, bude rozděleno na jednotlivé odběratele poměrem podlahové plochy. 

B3.2. Množství Vody a tepla pro přípravu TV, spotřebované jednotlivým odběratelem, je součtem 
oddělených odběrů Vody a tepla stanovených na jednotlivá odběrná místa či jejich části sjednané 
V příloze č. 2 této smlouvy. 

Pravidla pro případ společné přípravy teplé vody pro více odběrných míst 
V případě přípravy TV Z jednoho Zdroje pro více odběrných míst V Zásobované lokalitě platí: 
B3.2.l. Množství vody pro přípravu TV (V C) spotřebované na zásobované lokalitě se určí z údajů 

centrálního Vodoıněru instalovaného na zdroji tepelné energie. 
B3.2.2. Množství tepla, spotřebovaného pro přípravu TV (QTV) na zásobované lokalitě, se určí Zúdajů 

měřidla tepla pro TV na zdroji tepelné energie nebo V případě neměřených odběrů výpočtemó. 
B3.2.3. Množství vody, spotřebované odběratelem na odběrném místě či jeho části, se určí poměrným 

podílem Z údajů centrálního vodoměru na vstupu vody do systéınu TV instalovaného na zdroji 
tepelné energie. Podíl připadající na odběrné ınísto odběratele bude stanoven V souladu s platnou 
legislativou následovně: 

a) V případě obdržení údajů Zpoıněrových měřidel spotřeby teplé vody (bytových a nebytových 
vodoměrů TV) od všech spotřebitelů, se údaj centrálního vodoměru (VC) rozdělí úměrně podle 
součtu údajů Z poıněrových měřidel spotřeby TV V zúčtovacích jednotkách. Pokud je instalováno 
měření spotřeby teplé Vody na vstupu do zúčtovací jednotky, použije se přednostně před součtem 
údajů Z poměrových měřidel spotřeby TV V Zúčtovacích jednotkách údaj tohoto měření; 

b) V případě, že: 
- V některých objektech napojených na odběrné místo nejsou instalována poıněrová měřidla, nebo 
- za toto odběrné místo nejsou V dohodnutém termínu předány údaje Z poměrových ıněřidel spotřeby 
TV, nebo 

- je u bytového odběru odběrateleın uveden údaj O spotřebě, který se liší od průměrné spotřeby 
V tomto odběrném místě Za 12 předcházejících fakturačnich období o více než 50%, 
toto odběrné Inísto se považuje za neıněřené a spotřeba Vody se stanoví pro toto odběrné místo či 
jeho část jako l,5násobek srovnatelné spotřeby stanovené dodavatelem podle poslední Známé 
měřené spotřeby tohoto odběrného místa; není-li ani tato hodnota známa nebo došlo k podstatné 
změně parametrů tohoto odběrného místa, dodavatel provede odborný odhad spotřeby; 

B3.2.4. Spotřeba tepla pro přípravu TV na odběrných místech jednotlivých odběratelů se určí poměrným 
podílem Z celkového množství (určeného Z údajů měřidla tepla pro TV na zdroji tepelné energie 
nebo V případě neıněřených odběrů Výpočtem7). 

B3.2.5. Podíl připadající na odběrné ınísto odběratele či jeho část se Vypočte tak, že údaj spotřeby tepla pro 
TV (QTV) na zdroji tepelné energie se rozdělí na složku Základní (QTV_Z = 0,3 QTV) a složku 
spotřební (QTV_S = 0,7 QTV). 

6 Viz bod B3.3. 
7 viz høá 133.3. 

Snıloııvrı O doťlávce tepelné energie z Čásl B e Všeobecné nlıclıodııí [I dodací pač/ıııíıı/‹y (v.14-()1) Srrcınčı 3 (ce/kem 6)



AKOIDVÁ sPnLE‹'zufi5! 
šli 

0 Složka Základní QTV_Z se rozdělí na odběrná místa jednotlivých odběratelů poměrem jejich 
podlahové plochy. 

0 Složka spotřební QT“ se rozdělí na odběrná místa jednotlivých odběratelů poměrem množství 
teplé Vodyjiıni spotřebované na odběrnéın místě stanoveným dle bodu B3.2.3. 

B3.2.6. Dodavatel na žádost odběratele uınožní nahlédnutím do podkladů ověření vstupních údajů pro 
rozdělování nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa při společném měření 
množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé Vody pro více odběrných ıníst. 

B3.2.7. Dodavatel použije pro potřeby Vyúčtování dle článku B3.2.3. a B3.2.5. této sınlouvy údaje Z 
poměrových měřidel spotřeby TV odběratele Za následujících podmínek: 

a) údaje budou předávány souhrnně (součet všech údajů Z poměrových ıněřidel zvětšený o údaj 
spotřeby TV ve společných prostorech - prádelna apod., a součet údajů Z poměrových měřidel V 
nebytových prostorech) saınostatně Za každé odběrné místo pro bytový a nebytový odběr za 
příslušný kalendářní měsíc; 

b) odečet ınusí být proveden V poslední den V měsíci; 
c) předávané údaje ınusí být potvrzeny pověřeným zástupceın odběratele; 
d) údaje musí být předány Vždy písemně, a to osobně, e-mailem nebo faxem dodavateli do 5. 

pracovního dne V měsíci; 
e) měřidla Inusí splňovat požadavky metrologického zákona a musi být zabezpečeny proti nežádoucí 

manipulaci, kdy Za Splnění těchto podmínek odpovídá odběratel, který je případné nesplnění 
podmínek pro použití takovýchto údajů pro rozúčtování povinen dodavateli oznáınit. 

Í) Pokud údaj ıněřicího Zařízení ve společné přípı`aVně teplé Vody je vyšší o 15 % nebo Více než 
součet údajů Z poměrových měřidel Všech odběrných míst podle písm. a), 1`ozdělují se náklady 
spotřební Složky Ze Všech odběrných Iníst odpovídající součtu údajů Z měření Ve Všech odběrných 
místech jako složka spotřební dle bodu B3.2.5., zbývající náklady jako složka Základní dle bodu 
B3.2.5. této smlouvy. 

g) Pokud údaje Z poměrových měřidel spotřeby TV nebudou předány stanovenou formou a ve 
stanoveném terınínu, nebo nejsou splněny podmínky pro jejich použití, bude odběrné místo 
považováno za neměřené a bude se postupovat podle bodu B3.2.3. b) smlouvy.

Š 

B3.3. V případě, že na domovním zdroji tepelné energie (plynová kotelna, kotelna na tuhá paliva) není 
instalováno měřidlo spotřeby tepelné energie, vypočte se množství dodané tepelné energie Ze 
spotřebovaného paliva pro zdroj tepelné energie V souladu S platnou legislativou. 

B3.4. Pokud dojde k poruše měřidel tepelné energie nebo průtoku ve Vlastnictví nebo oprávněném užívání 
dodavatele, umístěných V objektu odběratele, která nebyla Způsobena cizím zaviněníın, bude množství 
dodávek tepelné energie stanoveno náhradním Způsobeın dle bodu B3.6. této sınlouvy. 

B3.S. Neumožní-li odběratel dodavateli přístup k ıněřidlůın tepelné energie Z důvodů na straně odběratele 
(nepředáním klíčů, Výıněnou klíčů, instalací jiných bariér) vypočte se spotřeba náhradním způsobem dle 
bodu B3.6.

‹ 

vv B3.6. Náhradní způsob výpočtu V případě poruchy meridel QUT, QTV a VTV ` 

B3.6.1. V případě poruchy měřidel spotřeby tepla ÚT se odebrané množství stanoví V uvedeném pořadí 
jedním Z níže uvedených způsobů: 

a) dopočtem neıněřenýchdnů (měřidlo V poruše, poškozeno nebo demontováno) ze dnů, kdy měřidlo 
V zúčtovacím období (kalendářní měsíc) měřilo, Výpočet se provede násobením počtu D°8 
neměřených dnů Zjištěnýın průměrem spotřeby na počet D° měřených dnů; 

b) porovnáním spotřeby Ve srovnatelném objektu V příslušném kalendářním období; 
O) přepočtem ze spotřeby tepla V přecházejícíın Srovnatelnéın období (V případě stanovení množství 

tepla pro vytápění bude prováděná korekce na rozdílnou náročnost období na Vytápění); 
d) výpočtem Z tepelné bilance objektů napojených na odběrné ınísto. 

B3.6.2. Náhradní Výpočet spotřeby QTV a VW V případě poruchy měřidel: 
- při poruše měřidla QTVZ naměřeného VW x qTv (pı`ůměrné za poslední tři ıněsice); 
- při poruše meridla VTV Z namereného QTV / qnz (průměrné Za poslední tři měsíce); 
- při poruše měřidla QTV i VTV průměrem za poslední tři měsíce. 

8 viz hød A222. 
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z B3.6.3. Pokud bude množství dodávky stanoveno náhradním způsobeın, dodavatel předloží odběrateli 
, výpočet, a to na Základějeho žádosti. 

vı 
ČI. B4. Zrızení nového odběrného místa 

B4.1. Odběrné místo se zřizuje: 
3) přehlášením dle bodu A6.6. smlouvy; 
b) zřízením nového odběrného místa. 

B4.2. Zřízeníın nového odběrného místa se rozumí v případě měřených odběrů instalace měřicího uzlu při: 
B4.2.1. napojení nového odběrného tepelného Zařízení na zdroj či rozvod tepelné energie ve vlastnictví 

nebo oprávněném užívání dodavatele; 
B4.2.2. vzniku samostatného odběrného tepelného zařízení oddělením nebo rozdělením stávajícího 

odběrného tepelného zařízení; 
B4.2.3. vzniku saınostatného odběrného tepelného Zařízení způsobem výše neuvedeným. 

B4.3. Nové odběrné místo zřídí dodavatel na písemnou žádost odběratele o zřízení nového odběrného 
místa (dále jen žádost) a za splnění níže uvedených podmínek. 

B4.3.1. Žádost musí obsahovat: 
a) popis místa, kde ıná být nové odběrné místo zřízeno, doložený snímkem katastrální mapy; 

, b) doklad o vlastnictví objektu, kde má být odběrné místo zřízeno a souhlas vlastníka objektu; 
c) doklad oprávnění k jednání fyzické osoby jménem právnické osoby nebo organizace (pověření); 
d) důvod zřízení nového odběrného místa a charakter odběru (bytový, nebytový, sıníšený); 
e) požadované parametry dodávky teplené energie; 
Í) projektovou dokumentaci ke zřízení odběrného místa; 
g) požadovaný termín zřízení odběrného místa; 
h) u zřízení nového odběrného místa dle bodu B4.2.2. také souhlas všech odběratelů odebírajících 

dosud prostřednictvím společného odběrného tepelného zařízení. 
B4.4. Náklady související S úpravou odběrného tepelného zařízení Z podnětu odběratele včetně projektu a 

s osazením měřidla tepla hradí odběratel, ıněřidlo tepla dodá dodavatel, pokud nebude píseınně předem 
dohodnuto jinak. 

B4.5. Žádosti jsou dodavatelem evidovány v pořadí dle data doručení, dojde-li více žádostí v jeden den, 
má dodavatel právo volby pořadí. ˇ 

B4.6. Dodavatel po obdržení žádosti provede do 30 dnů od doručení žádosti technické, investiční a 
ekonomické posouzení. Na základě posouzení dodavatel sdělí, zda je zřízení nového odběı`ného místa 
možné, pokud ano, tak stanoví výši předpokládaných nákladů na zřízení nového odběrného místa 
odběratele, předpokládaný termín realizace, podíl odběratele na nákladech souvisejících se zajištěníın 
dodávky tepelné energie a podmínky připojení k rozvodnému tepelnéınu Zařízení nebo zdroji tepelné 
energie dodavatele9. r

4

Š 

ıvı 
ČI. B5. Reklamačnı rad práva Z vadného plnění i 

B5.I. Vadné plnění na straně dodavatele dle této sınlouvy je odběratel oprávněn reklamovat. Dodavatel 
však neodpovídá za rozúčtování nákladů na tepelnou energii odbě1`ateleın konečným spotřebitelům 
v případech, kdy se liší odběratel od konečného spotřebitele. Nároky konečného spotřebitele ve věcech 
dodávek tepelné energie v takových případech nelze uplatňovat přímo u dodavatele. 

B5.2. Reklaınaci dodávek tepelné energie (dále jen reklaınaci) je odběratel povinen uplatnit písemně na 
adrese dodavatele ve lhůtě do 30 dnů od zjištění vadného plnění dodavatele, nejpozději do 6 měsíců od 
toho, co byla dodávka uskutečněna. Reklamace musí obsahovat údaj, že se jedná O reklamaci dodávky 
tepelné energie, označení odběratele, dotčeného odběrného místa, popis vadného plnění a označení 
důkazů otakové skutečnosti, reklamovaný rozsah plnění a Specifikaci, čeho se odběratel reklamací 
domáhá. 

B5.3. Reklamace bude dodavatelem posouzena v jednoduchých záležitostech bezodkladně, vostatních 
případech, kdy lze o reklamaci rozhodnout na základě dostupných a nepochybných údajů, ve lhůtě 30 
dnů od uplatnění reklamace. V případě nutnosti zjištění a zdokumentování skutkového stavu věci se tato 
lhůta přiměřeně prodlužuje, otéto skutečnosti dodavatel písemně uvědomí odběratele spřipojením 
odůvodnění. 

° z.č. 458/2000 sh., § 76, ødsı. 9, piflnn. e) 
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B5.4. Uplatněná reklamace nemá vliv na platební povinnost odběratele a Splatnost ceny a záloh dle této 

Smlouvy. Případné vzniklé nároky na slevu Z ceny Z důvodu oprávněné reklamace prokazatelně vadného 
plnění budou dodavatelem po jejich Vyčíslení vyplaceny odběrateli ve lhůtě dle bodu A5. 12. smlouvy na 
jeho účet. 

j Ĺ 

B5.5. Má-li odběratel pochybnosti o správnosti údajů měření nebo zjistí-li závadu na ıněřicím zařízení, 
právo požadovat jejich přezkoušení. Dodavatel je povinen na základě odběratelovy písemné žádosti 
měřicí zařízení do 30 dnů přezkoušet, a je-li vadné, vyměnit. Odběratel je povinen poskytnout k výměně 7 

měřicího zařízení nezbytnou součinnost. Je-li na ıněřicím zařízení zjištěna závada, hradí náklady 
spojené s jeho přezkoušeníın a výıněnou dodavatel. Není~li závada zjištěna, hradí tyto náklady 
odběratello. Po dobu přezkoušení lze použít náhradní způsob stanovení dodávky. 

B5.6. Při zjištění poškození měřidel a zařízení nebo jejich plomb, nebo v případě zjištění neoprávněné 
manipulace S nimi, považuje se reklamace bez dalšího jako neoprávněná. 

B5.7. Při neoprávněné reklamaci, která je zjevně bezdůvodná a neopodstatněná, se odběratel zavazuje 
Zaplatit dodavateli Smluvní pokutu dle bodu A5.10. této Smlouvy. 

B5.8. Ostatní otázky reklamací a odpovědnosti se řeší dle příslušných ustanovení z. č. 89/2012 Sb. - 
občanského zákoníku a vsouladu spříslušnými normami a sobchodními podmínkami dodavatelů 
energií potřebných pro výrobu tepelné energie. 

B5.9. Za reklamaci dodávek se nepovažuje reklamace zjevně nesprávně uvedených údajů ve faktuře za 
dodávku. Při reklamaci zjevně nesprávně uvedených údajů ve faktuře za dodávku (označení odběrného 
místa, označení odběratele, chyby v psaní a počtech a jiné neSpı`ávnoSti) je odběratel povinen na tyto

Č 

vady upozornit a fakturu před splatností doručit zpět dodavateli, který zajistí její opravu a zašle ji zpět 
odběrateli. Doba splatnosti v případě vystavení opravené faktury z důvodu zjevně nesprávně uvedených 
údajů začne plynout znovu od vystavení opravené faktury. V případě neoprávněného vrácení faktury 
zůstává splatnost faktury nezıněněna. 

V Olomouci dne: „7 »[]5““ V .................. .. dne: 

...............

z za odběratele 

10 
z.č. 458/2000 sh., § 78, øáflı. 2 
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