
.b Dodatek č. 5
Ke Kupní smlouvě na dodávku TE č. 066/2009/TE

1.1. prodávajÍcÍ
Obchodní jméno:

Právní forma:

Sídlo:

Registrace:
Zastoupený:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
účet číslo:

1.2. Kupující

Obchodní jméno:
Právní forma:
Sídlo:

Registrace:
Zastoupený:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
účet číslo:

Teplo Klášterec s.r.o.
společnost s ručením omezeným
jana Ámose Komenského 450, Miřetice u Klášterce nad Ohří
431 51 Klášterec nad Ohří
OR KS Ústí nad Labem, odd. C, vI. 32459

22801600
CZ22801600
Komerční banka a.s., pobočka Klášterec nad Ohří
107-4216990267/0100

čr - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
325 Organizační složka státu
Lidické nám. 899/9
401 79 Ústí nad Labem

75151537

Česká národní banka
154-6881/0710

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

Článek l.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Pro účely uveřejnění v registru
smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že dodatek obsahuje obchodní tajemství v článku Ill. tohoto
dodatku - Příloha č. 5 ke Kupní smlouvě č. 066/20019/TE. '

Smluvní strany se zavazují, že před uzavřením dodatku si vzájemně písemně odsouhlasí rozsah
anonymizace dodatku v souladu se zákonem o registru smluv.

Společnost Teplo Klášterec s.r.o. zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění
prostřednicNím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření
dodatku.
Dodatek nabývá platnosti dnem uzavřeni a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu
se zákonem o registru smluv.
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'Článek ll.
Od 1. 1. 2Čl21 se Přílôha č. 1 a 5 nahrazuji přílohami ,,Přílohy platné pro rok 2021".

Přílohy platné pro rok 2021

Příloha č. 1

Cenové u/ednánl- Cenová doložka pro rok 2021

Smluvní strany ve smyslu článku 5. Kupní smlouvy tímto sjednávají níže uvedené ceny.

Cenová fokalita - Klášterec nad Ohří
Úroveň předání - sekundár

1. Cena tepla dle bodu 5.2.

1.1. Cena tepelné energie 1871,85 Kč/MWh bez DPH

K ceně bude připočtena DPH dle platné legislativy.

2. Cena vody' dle bodu 5.3.

2.1. Cena vody odebrané "ve formě TUV a vody odebrané ve formě studené (pitné) vody měřené ve
VS 95,24Kč/m' bez DPH

K ceně bude připočtena DPH die platné iegisiativy.

3. Cena TV dle bodu 5.4. a 6.2.

3.1. Cena doplňovací vody dle čI. 5.4. 176,94Kč/m' bez DPH

V ceně doplňovací vody je zahrnuta i cena tepelné energie v ní odebrané.

4. Množství tepelné energie účtované k Im' TUV dle ČI. 6.3.

Příslušné množství tepla je stanoveno v souladu s odstavcem (4), §4, vyhlášky č. 194/2007 Sb.

Cenová doložka pro rok 2021

ŤUvedené ceny tepla v tomto cenovém ujednání jsou ceny předběžné.

v předběžných cenách (proměnné náklady) jsou zahrnuty náklady na nákup tepelné energie,
elektrickou energii a technologickou vodu. V případě změny cen jednotlivých vstupů proměnných
nákladů v průběhu roku, je dodavatel oprávněn předběžné ceny úměrně tomu změnit a promítnout do
fakturace dodávky tepla za přľslušný měsíc a měsíce další, dle bodu 5.1 smlouvy.

výsledná cena tepelné energie bude po skončení kalendářního roku stanovena a vyúčtována
dle skutečného množství a skutečných nákladů v souladu s platným cenovým rozhodnutím
Energetického regulačního úřadu.
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Příloha č. 5 ke Kupní smlouvě č. 066/2009/TE ·

SJEDNANÉ MNOŽSTVÍ - ODBĚROVÝ DIAGRAM

OM dle přIlohy č. 3 kupní smlouvy

Zboží" teplo v topné vodě teplo v teplé vodě teplá voda studená voda
(celkem za všechna OM) MWh MWh m' m'
Leden 22,230 1,230 13,667 0,000
Březen 16,380 1,230 13,667 0,000
Duben 10,530 1,230 13,667 0,000
Květen 2,340 1,230 13,667 0,000
Červen 0,000 1,230 13,667 0,000
Červenec 0,000 1,230 13,667 0,000
Srpen 0,000 1,230 13,667 0,000
září 1,170 1,230 13,667 0,000
Ŕ( en 9,360 1,230 13,667 0,000
Listopad 16,380 1,230 13,667 0,000
Prosinec 19,890 1,230 13,663 0,000
Celkem za rok 117,000 14,760 164,000 0,000

Odběrné místo výkon teplo v topné vodě teplo v teplé vodě teplá voda studená vodakWt MVVh/rok MWh/rok m'/rok m'/rok

Polní 685 43 117,000 14,760 164,000 0,000

Celkem 43 117,000 14,760 164,000 0,000

v Klášterci nad Ohři, dne

Digitálně podepsalMg,. Erika Zapská
Datum: 2020.12.21,,,,,,,, ,,,,u
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Digitálně podepsal

Datum: 2020.12.21
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