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Přílohy ke Smlouvě O dodávce tepelné energie aktualizované pro rok 2020 

Vážení obchodní partneři, 

dovolujeme si Vám S blížícím se Závěrem roku zaslat přílohy k uzavřené Smlouvě 
o dodávce tepelné energie aktualizované pro rok 2020. a to Přílohu Č. 1 oznámení o ceně tepelné 
energie vjednom vyhotovení, Přílohu Č. 3 platební kalendář záloh a Přílohu Č. 4 odbèrový diagram 
ve dvou vyhotoveních. 

Pro nadcházející rok 2020 jsme byli nuceni přistoupit ke zvýšení cen tepelné energie. a to 
Zejména Z důvodu enormního nárůstu cen primárních paliv/médií (horká voda, pára, elektrická 
energie), kdy cenu dodávek primárního média Z centrálního zásobování teplem ovlivnilo Zejména 
navýšení ceny emisních povolenek. 

Současně Vás informujeme, že S účinností od 01. 01. 2020 dochází ke změně uplatňované Sazby 
DPH pro tepelnou energii Z 15% na 10%. Snížení sazby DPH na teplo reaguje právě na růst cen 
emisních povolenek na evropském trhu, tak aby byl dopad v ceně tepelné energie pro konečné 
odběratele minimalizován. 

V případě jakéhokoliv dotazu se prosím obracejte na příslušného pracovníka obchodního oddělení - péče 0 stávajícího zákazníka - paní Lenku Kożdálovou, viz kontaktní informace níže. 

Závěrem Vám chceme touto cestou srdečně poděkovat za Vaši přízeň v letošním roce a těšíme se 
na spolupráci v roce následujícím. 

Přejeme Vám klidně prožití vánočních svátků, mnoho úspěchů a spokojenosti v novém roce 2020.

ředitel společnosti 

Přílohy: 
1) Oznámení O ceně tepelné energie na rok 2020 
2) odhêrøvý diagram na røı‹ 2020 
3) Platební kalendář záloh na rok 2020 

OLTERM 5 TD Olomouc, a.s. 
Sídlo; Janského 1:69/8, Povel, 779 00 Olomouc 
Společnost zapsána V obchodním rejstříku vedeném Krajskym 
soudem V Ostravě pod sp. zn. B 872 
ıćoż 4.78 77 S11, DIČ. CZ47677511 
Tel.. ›â2O 585705111,Zal‹aZnı‹:kżılınl›‹a`800 172 357 I CLOUOUC 
www.oltcrm.ı:z
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Přı'l0Iıa Č I 

CENY TEPELNÉ ENERGIE 
OZNÁMENÍ O CENĚ TEPELNÉ ENERGIE 

Pro období od 01.01.2020 až do oznámení změny 'ceny 
stanovené v souladu se smlouvou O dodávce tepelné energie, 

Zákonem č. 526/1990 Sb. a souvisejícími předpis)/~flŤ~ - 
_ 

“ ` “ ˇ 'T 
Ustreclnı kontrolnı a zkusebnı Lıst 

Doruceno: 17.12.2019 07:56 
Li5ty; 1 Pľi|Ohy2| 3 
li/SV: 5 Druh prılohi 

Cena tepelnerenergıe pro nebytove odberv UKZUZ 2“z‹)‹)f› ı /2010 
5 
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Sazba: ıoooos “““e$7 1“ M05 
- Teplo ÚT 

Uvedené ceny jsou jednotné pro Zásobování tepelnou energií Ze Zdroje Šlechtitelů 33 
(I309-020/000). ` '

j 

K uvedeným cenám bude up1atněna“ˇdaiiz,z_v př;idané”“ho<d_noty ve výši stanovenézákonem. 

1. Toto oznámení O ceně tepelné energie je nedílnou součástí uzavřené smlouvy 
0 dodávce tepelné energie: 

číslo 1532/ 14T 
číslo odběratele 5 1532 

2. Toto oznámení o ceně tepelné energie je platné dnem podpisu a je účinné od data 01.01.2020 
nebo 'dnem Zveřejnění v registru smluv, podléhá-li tomuto Zveřejnění, a to dle toho, který 
_okamžik nastane později. Nabude-li toto ujednání účimıosti dnem Zveřejnění v registru smluv, 
pak se smluvní strany dohodly, že ujednání obsažená V tomto ujednání se použijí i na právní 
poměry ze Smlouvy, vzniklé mezi smluvními stranami od 01. 01. 2020 do okamžiku nabytí 
účinnosti tohoto ujednání. 

3. Smluvní Strany se dohodly, že má-li být tato příloha v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv ("ZRS"), uveřejněna prostřednictvím registru smluv, pak její uveřejnění se 
Zavazujezajistit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne jejího uzavření, na své 
náklady postupem stanoveným výše uvedeným zákonem odběratel.
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Před uveřejněním této přílohy V registru smluv zajistí odběratel Znečitelnění těch ustanovení, 
která představují výjimku Z povinnosti uveřejnění podle §3 odst. 1,2 ZRS, a to ustanovení tvořící 
Obchodní tajemství dodavatele (cena tepla Za GJ, objem tepla v GJ Za určité obdobi, velikost 
smluvního výkonu, cena Za MW smluvního výkonu, výše záloh, cenové vzorce) a dále osobní 
údaje, vč. podpisových vzorů zástupců smluvních stran. V případě, že odběratel neuveřejní 
přílohu v registru smluv ve výše dohodnuté lhůtě, je dodavatel oprávněn tuto přílohu v registru 
smluv uveřejnit sám. V případě porušení povinnosti odběratele uvedené v tomto ustanovení, 
odpovídá tento dodavateli Za majetkovou i nemajetkovou újmu. 

V Olomouci dne: 12.12.2019
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Pfiıøhfl č. 3 Daň0vý dolšlvađ 
Platební kalendář rv PLATEBNÍ KALENDAR ZÁLOH PRO ROK 2020 

Č. smlouvy : 1532/14T 
Číslo odběratele : 51532 

DODAVATEL: 
OLTERMQL TD O10_mou_c, a.s. 
.lanskěho 469/8. Povel , 779 00 Olomouc 
IČO: 47677511 DIČ: CZ47677511 
Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném 
Krajským soudem .v Ostravě; Zn. B/872‹ 
C1516 úisnx'/1‹7ó‹1 banky: 19-1 146380207/0100 

oDBÉ1ıAT1‹:1.= 

Česká republika -Ústřední kontrolní a Zkušební ústav 
Zemědělský

_ 

1-11"Oznov`á`63/2, 60300 Bmo - Pisárky 
IČO: 00020338 DIČ; CZ00020338 
Zapsáno vÍReg`istr11 ekonomických subjektů ČSÚ 

Čísloìúčtu/kód banky: 87425641/0710 

a zkušební ústav zemědělský 
organizační složka státu 
Hroznová 63/2 
655 06 Brno "lJStreclni kontrolní a Zkuselżmi Lıst 

ˇ 5,1 _ 
qz_z,~, :,:`.Ě_'_".ıV 

"" 5 

`Ces1`§á;republı1‹a -. Ústřední kontrolní 

Doruceno: 17.12.2019 07:56 
Listy: 1 Prilohy: 

_

3 
li/sv: 5 Druh prıloh: 

UKZUZ 22*)0'É) 1 /'20 19 
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VOl0m0u‹=i - dne 12.12.2019 

Dodavatel a odběratel se dohodli na těchto podmínkách poskytování záloh za dodávku a odběr tepelné energie v roce 2020: 
A) Falgturační obdobi: měsíční.. 
B) Termíny spIatnosti.Záloh_,jejìch výše a variabilní symbolyjsou uvedeny v následujícím rozpisu: - 

Účetní øhfløhi vøflníáiıni synnhhı 

02/2020 
V ' 

03/2020 
04/2020 
05/2020 
06/20,20 
07/202.0 
08/2020 
09/2020 
10/2020 
1 1/2020 
12/2020 

l20025'1_53_2_ 

1200351532 
1200451532 
1200551532 
1200651532 
1200751532 
1200851532 
1200951532 
1201051532 
12011`51532 
1201251532 

Splatnost do 
06.0TŤ2T72'0 
05.02.2020 
05 ,O3 .2020 
06.04.2020 
05.05.2020 
05.06.2020 
07.0'/,.2020 
05.08.2020 
07.09.2020 
05.10.2020 
05 . 1 1 .2020 
07. 12.2020 

C) Výše záloh je Sta_no_vena`_ na základě Sjednanélıo odběru tepelné energie na všech odběmých místech odběratele S 
měsíčním fakturaěnlní'-obdobím. 

D)1\Ia faktuře bude odečtena skutečná p_o_Skytnutá“z1loha. 
E) Při Zìıìčně cen tepelně energie jedodavatcl oprávn_ěn›,st_a'novi_t_novou výši záloh. 
F) Pro potřeby Kontrolního hlášení považujeme Variabilní Symbol za Evidenční číslo da[ˇ1ového.dol<ląçlu. 
G)Tento platební kalendář je platný a účinný -ode dne jeho podpisu oběma smluvními stranami, podléhá-li však 

povinnćmo zveřejnění v- registru smluv dle zákonaě. -340/2,015 Sb., ve Znění pozdějších. předpisů, nabýv'áIůč_innos,ti.až 
dnem jeho“zveřejněnl voregistrìi smluv. Smluˇv`_rıí=_Strany se dohodly, že ujednánı ol_:›Sažená`v tomto pl_atebním,~kaIendáři,Se 
použijí i na právní poměry Zezsmlouvy, vzniklé mezi smluvními stranami oddata vystaveníitohoto platebního kalendáře. 

H)~Smluvní strany se dohodly, že má'-li být táto 'říloha v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., O registru smluv (Ž!ZRS"), 
uveřejněna prostřednietvÍímÉ_regíst,rtı smluv, pak její uveřejnění se zavazuje zajistit bez;„z'byteč_r`1ého`odkladu,=nejpoZdčji 
_do l_5 dnů o_d_e drie jejího uzavření, na Své náklady postupem stanoveným výše uvedeným zákonem odběrątel. Před 
uveřejněn`ím.této přílohy v registru Sm1uv.zaji_Sti odběratel znečitelněni těch ustanovení, která“ představuji výjimku _z 
povinnosti uveřejnění podle §3 odst, 1,2,Z,RS; 'ąto ustanovení tvořící obchodni tajemství dodavatele (cena teplaza GJ, 
objem' tepla v GJ za určiteobdobí, velikost smluvního výkonu, cena za Mwsmluvního výkonu, výšezzáloh, cenové 
vzorce) a,d__ále osobní údaje, vč; podpisových vzorů zástupců sm1u_vní_ch` stran. V„případč, že odběratel neuveřejní přílohu 
vzregistru smluv ve.výše_do_hodnuté lhůtě, je dodavatel oprávněn tuto přílohuv regıstru smluv uveřejnit Sám, V případě 
porušení 'povinnosti odběratele uvedené v tomto ustanovení, odpovídá tento dodavateli za majetkovou iìnemajetkovou 
újmu.



Smlouva O dodávce ıepılııé ınzrgiz 

Tato dohoda je nedílnou Součástí Smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie. 

Dodavatel : 

É .9.'.-I!5B!\.'!?=.'R 
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Příloha č. 3 D2ñ0Vý đ0k.|flđ.
r _, , Platební kalendář 

PLATEBNÍ KALENDAR ZALOH PRO ROK2020 
ˇ _ 

C. Smlouvy : 1532/l4T 
čixıø óđhčxzıflıø z 51532 

DODAVATEL: 
OLTERM 8; .'í_`D Olomouc, a.s. 
.lanského 469/8, Povel , 779 00 Olomouc 
ICO; 47677511 DIČ: CZ47677511 
Zopstlno v obchodním rejstříku, vedeném 
Kmjskýín soudem v Ostmvě, zn. B/872 
C1510 úćnn/1‹ó‹1 hnn1‹yz 19_-1 146380207/0100 

oD11ÉRA1`1‹:Lz 

Česká, republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský 
l-lroznová 63/2, 603 00 Bmo - Pisárky 
IČO: 00020338 DIČ: CZ00020338 
Zapsáno v Registru ekonomických subjektů ČSÚ 

Č1slø,úč1n/1‹óđ hąnkyz. 87425641/0710 

ˇ. -- 
, . Ceská í'epuBlıka - Ustrednı kontrolní 

a zıqnšćıilii úštflv zønıčáčıSı‹ý 
organizačnísložka státu 
Hroznová 63/2 
656 06 Brno 

V Olomouci dne 12.12.2019 

Dodavatel a odběratel se dohodli na těchto podmínkách poskytování záloh za dodávku a odběr tepelné energie v roce 2020: 
A) Fą'1l<turační období: měsíční. 
B) Termjínysplatnosti záloh,jejich výše a variabilní Symboly jsou uvedeny v následujícím rozpisu: 

Účetníobdobí Variabilní symbol 

02/2020 
03/2020 
04/2020 
05/2020 
6.6/.2020 

07/2020 
08/2020 
09/2020 
10/2020 
l 1/2020 
12/2020 

1200251532 
1200351532 
1200451532 
1200551532 
1200651532 
1200751532 
1200851532 
1200951532 
1201051532 
1201151532 
1201251532 

Splatnost do 
öřìíľìöìö 
05.02.2020 
05.03 .2020 
06.04.2020 
05.05.2020 
05.06.2020 
07.07.2020 
05.08.2020 
07.09.2020 
05. 1 0.2020 
05.1 1 .2020 
07. 12.2020 

C), Výše záloh je stanovena na základě sjednaného odběru tepelné energie na všech odběmých místech odběratele S 
měsíčním tfakturačním obdobím. 

D)ˇ1\la faktuře bude odečtena skutečná poskytnutá záloha. 
E) Při zněně cen tepelné energieje dodavatel opr_ávn_ě_n,Stanovit novou výši záloh. 
F) Pro potřeby Kontrolního hlášení považujeme Variabilní symbol za Evidenční číslo daňového dokladu. 
G)Tento platební kalendář je platný__ a účinný ode dne jeho podpisu' oběma smluvními stranami, podléhá-li však 

povinnému żveřejnění v registru smluv dlezákona Č. 340/2_0l5 Sb.,.ve.znění pozdějších předpisů, nabyvá účinnosti až 
dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že ujednání obsaženáv tomto_platebnímfikaleridáři.se 

` 

použijí ina právní poměry ze.smlouvy, vzniklé mezi smluvními Stranami_od~data vystavení tohoto platebního kalendáře. 
H) Smluvní strany se dohodly, že má-li být tato `říloha v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., oregistru smluv ("ZRS"), 

uveřejněna prostřednictvím registrů smluv-, paíl její uveřejnění semvazuje zajistit bez.zbyt_ečn_ćho odkladu, nejpozději 
do 15 dnů ode dne jejího uzavření, na své náklady, postupem, stanoveným výšeuvedeným zákonem odběratelˇ. Před 
uveřejněním této přílohy v registnı smluv zajistí 'odběratel znečitelněnl těch.ustanovení,,kte1ˇá představují 'výjimku Z 
povinnosti uveřejnění podle §3iodSt. 1,2 *ZRS,“a.to ustanovení tvořící obchodní tajemství dodavatele (cena teplaza GJ, 
objem tepla v GJ za určité období, velikost smluvního výkonu, cena; za MW smluvního výkonu, vfyše záloh, cenové 
vzorce) a dále osobní údaje, vč. podpisových vzorů zástupců smluvních stran. V případě, že odběratelj neuveřejní přílohu 
váregistru smluvve výše dohodnuté lhůtě, jerdödavatel oprávněn tuto přílohu v registru smluv Ýuveřejiıit sám. V případě 
porušení povinnosti odběratele uvedené v tomto ustanovení, odpovídáttento dodavateliza majetkovou i nemajetkovou 
újmu
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Tato dohoda je nedílnou Součùti smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie. 

Dodavatel: 
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Příloha č.4 

OLTERM & TD Olomouc, a.s., .lanského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc 
ODBEROV Y DIAGRAM 

Smlouva č. 51532 
ke Smlouvě 0 dodávce tepelné energie č. 1532/l4T 

Platnost pro rok: 2020 
pro OM č.: 1309-020/110 
Název OM; šıønhıiıøıú 23 
Sazba: 100005 

Předpoklad množství odběru tepelné energie pro rok 
Byty Byty Nelıyty Nelıyty Teplo jednaný výkon (MW) Sjednaný objem dodávky 

Měsíc lèT TV UT EV cellkem výpočet stálého platu (CJ) 
GJ G J ( J) ( ) ( -I) ( ) Yľy „byty byty „byty byty 

Leden 
Unor 
Březen 
Duben 
Květen 
Červen 
Cervenec 
Srpen 
Září 
Ríjen 

Listopad 
Prosinec 
Celkem 

Práva a povinnosti vyplývající ze závazku odběru, byl-lí sjednán, zůstávají tímto odběrovým diagramem nedotčena. 

Tato pglıoha je platná ode dne jeho podpisu oběma snıluvní.mi stranami a účinnosti nabývá dne 01.01.2020 nebo dnem zveřejnění v registru smluv, 
podle i tomuto zveřejnění, a to dle toho, který okamžik nastane později. Nabude-li tato příloha účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, pak se 
sınluvní strmy dohodly, že ujeùıání obsažená v této příloze se použijí i na právní poměry ze smlouvy, vzniklé mezi sruluvnímí stranami od 01 .OI .2020 
do okamžiku nabytí účinnosti tohoto ujednání. 

Smluvní strany se dohodly, že má-li být tato příloha v souladu Se zákonem č. 340/2015 Sb., O registru snıluv ("ZRS"), uveřejněna prostřednictvím 
registru smluv, pak její uveřejnění se zavazuje zajistit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne jejího uzavření, na své náklady postupem 
stanoveným výše uvedeným Zákonem odběratel. Před uveřejněním této přílohy v registru sınluv zajistí odběratel meěitelnění těch ustanovení, která 
představuji výjimku Z povinnosti uveřejnění podle §3 odst. l,2 ZRS, a to ustanovení tvořící obchodní tajemství dodavatele (cena tepla za GJ, objem 
tepla v GJ za určitě období, velikost smluvnílıo výkonu, cena za MW smluvního výkonu, výše záloh, cenové vzorce) a dále osobní údaje, vč. 
podpisových vzorů zfatupcù smluvních stran. V případě, že odběratel neuveřejni přílohu v registru smluv ve výše dohodnuté lhůtě, je dodavatel 
oprávněn tuto přílohu v registru smluv uveřejnit sám. V případě porušení povinnosti odběratele uvedené v tomto ustanovení, odpovídá tento dodavateli 

Dodavatel: 

za majetkovou i nemajetkovou újmu. 

0bOh0đní HŘITIČSICK 

Ustreclni kontrolní a Zkusebni ust 
Doruceno: 17.12.2019 07:56 
l_ıSty: 1 Prilohyi 3 
li/sv: 5 Druh prıloh; 

LÍK7.L77. 229001 /20 Il) 

ukzueS7l41C105
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OLTERM & TD Olomouc, a.s., Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc 
ODBĚROVÝ DIAGRAM 

Platnost pro rok: 2020 
pro OM č.: 1309-020/110 
Názzv OM: šızøhflıøıú 23 
Sazba: 

Předpoklad množství odběru tepelné energie pro r

l0000S 

smlouva č. 51532 
ke Smlouvě O dodávce tepelné energie č. 1532/l4T 

Měsíc 
Byty Byty Nebytyf Nebyty Tep ednaný výkon (MW) Sjednaný objem dodávky UT TV UT TV celk ýpočet stálého platu (GJ) 
(CJ) (G-Í) (CJ) (G-I) IIY

ebyty byty nebyty byty 
Leden 
Únor 
Březen 
Duben 
Květen 
Červen 

Ťervenec 
Srpen 
Září 
Říjen 

Listopad 
Prosinec 
Celkem 

Práva a povinnosti vyplývající ze závazku odběru, byl-li sjedııăn, zůstávají tímto odběrovým diagramenı nedotčcna. 

Tato pgíjıoha je platná ode dne jeho oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dne 0l.0l.2020 nebo dnem zveřejnění v registru smluv, 
podlé 

' 
i tomuto zveřejnění, a to dle to , který okamžik nastane později. Nabude-li tato příloha účinností dnem zveřejnění v registru smluv, pak se 

Smluvní stnmy dohodly, že ujednání obsažená v této příloze se použijí i na právní poměry ze smlouvy, vzníklě mezi smluvními stranami od 01.01.2020 
do okamžiku nabytí účinností tohoto ujednání. 

Smluvní strany se dohodly, ze má-li být tato příloha v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., O registru smluv ("ZRS"), uveřejněna prostřednictvím 
registru smluv, pak jejl uveřejnění se zavazuje zajistit bez zbytečného odkladu, nejpozději do l5 dnů ode due jejího uzavření, na své náklady postupem 
stanoveným výše uvedeným zákonem odběntel. Před uveřejněním této přílohy v registru smluv zajistí odběratel znečítelnění těch ustanovení, která 
představují výjimku Z povinností uveřejnění podle §3 odst. l,2 ZRS, a to ustmovení tvořící obchodní tajemství dodavatele (cena tepla za GJ, objem 
tepla v GJ za určite období, velikost smluvního výkonu, cena za MW smluvního výkonu, výše záloh, cenové vzoroe) a dále osobní ůdaje, vč. 
podpísovýclı vzorů zástupců smluvních strm. V případě, že odbětatel neuveřejní přílohu v registru smluv ve výše dohodnuté lhůtě, je dodavatel 
oprávněn tuto přílohu v registru smluv uveřejnit sám. V případě ponısenl povinností odběratele uvedené v tomto ustanovení, odpovídá tento dodavateli 
za nıajetkovou í nemajetltovou újmu 

Dodavatel: 

V Olomoucí dne: 12. l2.20l9
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