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Smlouva o dodávce tepelné energie č. 40/2021 

uzavřená podle § 76 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon ve znění pozdějších 

předpisů, ( dále jen „smlouva“ ) 

 

Článek I 

Smluvní strany 

 

1. TEPLO BRUNTÁL a.s.  
se sídlem  Bruntál, Šmilovského 659/6, PSČ 792 01  

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1345 

držitel licence k podnikání, ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon,  

skupin: 31,32,11, 

zastoupený: představenstvem a.s. 

zplnomocnění: Ing. Luboš Trnavský, ředitel společnosti 

IČ: 253 50 676 

DIČ:  CZ25350676 

bankovní spojení: 249032948/0300 (ČSOB) 

 5325040257/0100 (KB) 

 4060008897/6800 (Sberbank CZ) 

telefon: 554 774 224 

webové stránky: www.teplobr.cz 

e-mail: teplobr@teplobr.cz  

 

zaměstnanci pověřeni činností: 

ve věcech obchodních: Irena Kisková, tel 554 774 227, e-mail:irena.kiskova@teplobr.cz 

ve věcech technických: Pavel Krpec, tel. 554 774 222, e-mail: pavel.krpec@teplo.br 

dispečink, tel. 603 843 825, e-mail: dispecink@teplobr.cz 

(dále jen „dodavatel“) 

a 

2. PPG Deco Czech a.s. 

se sídlem: Břasy 223, 33824 Břasy 

zapsané v OR, vedeném KS v Plzni, oddíl B, vložka 1101 

IČ: 26052555 

bankovní spojení: 64450-6004730008/6300 

telefon: 554712073 

e-mail: kralova@ppg.com 

   

  

(dále jen „odběratel“) 

 

pro odběrná místa:  

OPS  86 Chelčického, Barvy  

 

 

 

 

 

zastoupené: Ing. Jan Šipan MBA, člen představenstva 

zastoupené: Petr Hlaváček, člen představenstva 

http://www.teplobr.cz/
mailto:irena.kiskova@teplobr.cz
mailto:pavel.krpec@teplo.br


 2 

Článek II 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele dodávat tepelnou energii ze zařízení 

dodavatele do odběrného místa odběratele v souladu s touto smlouvou a závazek 

odběratele zaplatit za dodanou a odebranou tepelnou energii cenu za podmínek uvedených 

v této smlouvě. 

 

 

Článek III 

Charakter a pravidla dodávky tepelné energie 

1. Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky a další údaje jsou uvedeny 

v příloze č. 2 „Technické parametry odběrného místa“.  

2. Upravená voda v topném systému (teplonosná látka) je majetkem dodavatele. V případě že 

odběratel topnou vodu z jakéhokoliv důvodu vypustí nebo dojde k jejímu úniku, bude mu 

doplněné množství topné vody vyúčtované v platné ceně pro daný rok.  

3. V případě porušení povinnosti odběratele vrátit dodavateli teplonosnou látku, odpovídá 

odběratel za újmu (majetkovou i nemajetkovou), která porušením této povinnosti 

dodavateli vznikne. V případě neohlášeného vypuštění teplonosné látky ze systému ÚT 

(mimo havárie) bude odběrateli dále účtován smluvní poplatek ve výši 1 000 Kč. 

4. Dodavatel se zavazuje zabezpečit dodávky tepelné energie pro vytápění (dále jen „ÚT“) 

v závislosti na venkovní teplotě (ekvitermní regulace) s dodržením parametrů a obecných 

pravidel danými závaznými právními předpisy a technickými normami platnými v době 

plnění.    

5. Dodavatel je oprávněn omezit či přerušit dodávku tepelné energie z důvodů vymezených      

v § 76 odst. 4 energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Odběratel je povinen předem oznámit dodavateli buď písemně, emailem nebo telefonicky 

na dispečink dodavatele plánované opravy v objektu.  

7. Odběratel je povinen chránit rozvodné tepelné zařízení, regulační zařízení a měřící zařízení 

dodavatele, pokud jsou v objektu odběratele, před poškozením, zneužitím, odcizením a 

proti neoprávněným zásahům a znemožnit k nim přístup třetím osobám. V případě 

nesplnění této povinnosti nese odběratel objektivní odpovědnost za neoprávněný zásah 

nepovolané osoby, poškození, zničení nebo ztrátu takového zařízení, resp. zásah do něj. V 

případě porušení povinnosti odběratele stanovené v tomto odstavci, v důsledku něhož 

dojde k poškození, zneužiti, odcizení či neoprávněnému zásahu anebo přístupu k zařízení 

ze strany třetí osoby, je dodavatel oprávněn požadovat po odběrateli náhradu veškeré 

škody, která mu v této souvislosti vznikne, zejména (nikoliv však výlučně) škody v podobě 

vynaložených nákladů na zajištění nového zařízení či jeho opravy. Toto ustanovení se 

použije a aplikuje rovněž ve vztahu k měřícímu zařízení, jakož i značkám chránícím před 

zásahy do měřícího zařízení (plomba, montážní značka apod.) Případnou vzniklou škodu 

uhradí odběratel dodavateli na základě vystavené faktury. 

8. Odběratel je odpovědný za řádný stav svého odběrného tepelného zařízení a za jeho údržbu 

a opravy za předávacím místem, s výjimkou měřících a regulačních zařízení dodavatele 

umístěných v prostorách odběratele. Odběratel se zavazuje bez zbytečného odkladu ohlásit 

dodavateli všechny závady a poruchy na odběrném tepelném zařízení (včetně zařízení 

případných podružných odběratelů), které mají anebo mohou mít vliv na provoz tepelných 

systémů dodavatele, a zajistit bez zbytečného odkladu jejich odstranění. V případě, že 

závada nebo porucha na odběrném tepelném zařízení odběratele má vliv na kvalitu a 
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plynulost dodávky tepelné energie jinému odběrateli, musí dodavatel učinit taková 

opatření, aby těmto odběratelům mohla být dodávka tepelné energie obnovena. Veškeré 

technické úpravy a změny na svém odběrném tepelném zařízení, které mohou ovlivnit 

kvalitu a plynulost dodávky tepelné energie a sjednané hodnoty dodávky tepelné energie 

(množství, výkon) včetně těch, které mohou ovlivnit jiné odběratele, může odběratel 

realizovat pouze a výlučně po předchozích konzultacích s dodavatelem, stvrzených 

oboustranně podepsaným zápisem.  

9. Odběratel nesmí k odběrnému tepelnému zařízení připojit nového odběratele, a bez 

předchozího písemného souhlasu dodavatele provádět regulační zásahy do soustavy ÚT 

(např. vlastní regulace) případně odběrů teplé vody (dále jen „TV“), které mají vliv na 

chod zařízení dodavatele.  

10. Pokud odběratel provede úpravy na odběrném tepelném zařízení nebo jeho částech, 

kterými prochází neměřená dodávka tepelné energie bez souhlasu dodavatele tj. v rozporu 

s § 77 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění, dopouští se 

odběratel dle § 91a správního deliktu a může mu být uložena pokuta dle § 91a, odst. 7 

zmiňovaného zákona. 

11. Pokud odběratel provozem vlastní regulace provozované bez souhlasu dodavatele poškodí 

zařízení dodavatele, je dodavatel oprávněn náklady vzniklé s opravou poškozeného 

zařízení přefakturovat odběrateli.  

12. TV bude dodávána denně od 5:00 do 24:00 hodin. Na základě písemné žádosti všech odbě-

ratelů z předávací stanice lze dobu dodávky změnit. 

 

Článek IV 

Místo předání, místo a způsob měření 

1. Dodávka tepelné energie je uskutečněna přechodem tepelné energie o sjednaných 

parametrech ze zařízení dodavatele do zařízení odběratele. Konkrétní místo plnění 

předmětu smlouvy je specifikováno v příloze č. 2 „Technické parametry odběrného místa“. 

2. Dodavatel je povinen na svůj náklad osadit, zapojit, udržovat a pravidelně ověřovat 

správnost měření. 

3. Odběratel je povinen umožnit dodavateli osadit měřící zařízení a zajistit ho proti 

neoprávněné manipulaci. Zjistí-li odběratel porušení měřícího zařízení nebo jeho zajištění, 

je povinen to ihned oznámit dodavateli a to telefonicky i písemně. 

4. Dodavatel je povinen dodávku tepelné energie měřit, vyhodnocovat a účtovat podle 

skutečných parametrů teplonosné látky a údajů vlastního měřícího zařízení. 

5. Odběratel se zavazuje umožnit dodavateli volný a bezpečný přístup k měřícímu a strojnímu 

zařízení dodavatele a dále se zavazuje předat dodavateli příslušné funkční klíče od vstupů 

do budovy, sklepa a místností s tímto zařízením za účelem jejich odečtů, kontroly, výměny 

a údržby prováděné zaměstnanci dodavatele.  

6. Množství dodané/odebrané tepelné energie zjišťuje dodavatel pravidelným odečtem stavu 

číselníku měřícího zařízení měsíčně, a to koncem běžného měsíce, případně začátkem 

následujícího měsíce.   

7. Odběratel má právo na ověření správnosti odečtu naměřených hodnot nahlédnutím do 

evidence dodavatele. 

8. V případě poruchy měřícího zařízení bude odebrané množství pro vyhodnocení dodané 

tepelné energie stanoveno náhradním způsobem, a to technickým výpočtem poměru 

množství dodávek se srovnatelným objektem v řádně měřeném období a přepočtem na 

neměřené období, nebo jiným dohodnutým způsobem. Pokud bude množství tepelné 
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energie stanoveno náhradním způsobem, bude tato skutečnost uvedena v podkladech pro 

vyúčtování. 

9. Pokud prokazatelně dojde ze strany odběratele k poškození měřidel spotřeby tepelné 

energie nebo jejich součástí (včetně plomb), uhradí odběratel dodavateli veškeré náklady 

na opravu, přecejchování a nové osazení poškozeného zařízení. Dodané množství tepelné 

energie bude za období zjištěného poškození, zničení nebo odcizení měřidel spotřeby 

tepelné energie nebo jejich součástí odběrateli stanoveno podle srovnatelného topného 

období nebo technickým výpočtem.  

10. V případě, že odběratel opakovaně nehradí smluvené platby včetně vyúčtování za 

odebranou tepelnou energii, tj. je v prodlení s úhradou dvou a více plateb déle než 30 dnů 

po splatnosti, je dodavatel oprávněn přerušit nebo omezit dodávku tepelné energie a 

vyúčtovat odběrateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každé takové porušení smluvní 

povinnosti. Obnovení dodávky je možné až po uhrazení smluvní pokuty a ostatních 

smluvních platebních povinností. Tím nejsou dotčena ani omezena práva dodavatele 

přerušit nebo omezit dodávku tepelné energie v ostatních případech neoprávněného odběru 

tepelné energie, jak jsou vymezeny v ustanovení § 89 zák. č. 458/2000 Sb., energetický 

zákon. Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku tepelné energie v nezbytném 

rozsahu a na nezbytně nutnou dobu rovněž v případech a za podmínek specifikovaných v § 

76 odst. 4 písm. a) až i) energetického zákona.“ 

 

Článek V 

Výše a způsob stanovení ceny a platební podmínky 

1. Cena tepelné energie je tvořena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, prováděcí vyhláškou č. 450/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 

v souladu s platnými cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu. 

2. Cena tepelné energie, vody a topné vody, způsob jejího stanovení a způsob platby za 

odebranou tepelnou energii a vodu je obsahem přílohy č. 1 „Cenové ujednání“. 

3. Dodavatel se zavazuje zúčtovat dílčí platby (zálohy) a vystavit potřebné platební doklady 

řádně, včas a ve lhůtách dohodnutých v příloze č. 1 „Cenové ujednání“. 

4. Odběratel se zavazuje zaplatit dodavateli cenu za dodávku tepelné energie na výše uvedený 

účet dodavatele řádně a včas. Zaplacením se rozumí datum připsání částky na účet 

dodavatele. 

Článek VI 

Doba trvání smlouvy a způsoby jejího ukončení 

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma 

smluvními stranami a účinnosti od 1. 1. 2021.  

3. Smlouva může být ukončena: 

a) písemnou dohodou obou smluvních stran, a to ke dni uvedenému v této dohodě,  

b) písemnou výpovědí ze strany odběratele i dodavatele, a to s 6-ti měsíční výpovědní 

lhůtou, která začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi 

druhé smluvní straně, 

c) odstoupením od smlouvy, 

d) zánikem některé smluvní strany bez právního nástupce. 

4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit pouze v případě, že je to v této 

smlouvě či v jejích přílohách výslovně sjednáno nebo v případě, že druhá smluvní strana 
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poruší tuto smlouvu podstatným způsobem. V této souvislosti smluvní strany sjednávají, že 

za podstatné porušení povinnosti je považováno jen: 

a) bezdůvodné přerušení dodávky tepelné energie dodavatelem po dobu delší než 30 dní, 

to však pouze v případě, že dodavatel po uplynutí této doby neobnoví dodávku tepelné 

energie ani v dodatečně přiměřené lhůtě 10 dnů po prokazatelně doručené písemné 

výzvě odběratele; 

b) prodlení odběratele se zaplacením ceny za dodanou tepelnou energii po dobu více než 

30 dní, to však pouze v případě, že Odběratel po uplynutí této doby neuhradí cenu 

tepelné energie ani v dodatečně přiměřené lhůtě 10 dnů po prokazatelně doručené 

písemné výzvě dodavatele. 

 

5. K datu ukončení smluvního vztahu se obě strany zavazují vyrovnat vzájemně své splatné 

závazky a pohledávky, jejichž konečné vyrovnání bude provedeno v souladu s cenovým 

ujednáním, viz Příloha č. 1. 

6. V případě zániku jedné ze smluvních stran přechází práva a povinnosti sjednané v této 

smlouvě v plném rozsahu na právního nástupce, nedohodnou-li se smluvní strany před 

zánikem jinak. 

Článek VII 

Ostatní a závěrečná ujednání 

1. Právní smluvní vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Právní 

vztahy a otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 458/2000 Sb., energetický 

zákon, ve znění pozdějších předpisů.   

2. Jakákoli změna smluvních podmínek, dohodnutých touto smlouvou včetně příloh, může 

být provedena pouze formou písemného oboustranně odsouhlaseného, podepsaného a 

očíslovaného dodatku. 

3. V případě, že je nebo se stane některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné nebo 

nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních 

ujednání. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby 

neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením 

platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický 

účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i 

pro případ smluvní mezery. 

4. Dodavatel, jakožto správce osobních údajů, odpovědný za jejich řádné zpracování, tímto 

informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů odběratele, včetně rozsahu práv 

odběratele souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů dodavatelem. Dodavatel 

zpracovává osobní údaje v souladu s e zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů a v souladu s právem Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a 

Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení“). Dodavatel zpracovává osobní 

údaje Odběratele v následujícím rozsahu: 

a) identifikační, adresní, kontaktní údaje Odběratele – právnické/fyzické osoby (dále 

také subjekt údajů), 

b) a další údaje (např. bankovní spojení) nezbytné pro efektivní poskytování služby. 

5. Odběratel uzavřením této smlouvy uděluje souhlas se zasíláním zpráv, informací, urgencí a 

jiných sdělení prostřednictvím elektronické pošty na své elektronické kontakty. Tento 

souhlas se vztahuje i na zasílání obchodní sdělení ve věci zajišťování plnění podle 

energetického zákona a poskytování souvisejících služeb.  
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6. Smluvní strany tímto berou na vědomí, že společnost TEPLO BRUNTÁL, a.s., IČ: 

25350676, se sídlem, Bruntál, Šmilovského 659/6, je povinnou osobou ve smyslu 

ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Na základě tohoto zákona 

podléhá tato smlouva uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. 

Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní v Registru Dodavatel a to ve verzi pro 

uveřejnění, tj. po znečitelnění informací. V souladu s § 5 odst. 6 výše uvedeného zákona 

budou ve smlouvě znečitelněny údaje o odběrateli, dodavateli a údaje o cenách. Dodavatel 

uveřejnění smlouvu prostřednictvím Registru nejpozději do 30 dnů po podpisu.  

7. Veškeré aktuální informace o dodávkách tepelné energie jsou vždy oznámeny na 

webových stránkách společnosti. 

8. Odběratel se zavazuje nahlásit dodavateli jakékoli změny v osobě odběratele (změna sídla, 

změna statutárního orgánu, změna neplátce na plátce DPH apod.).  

9. Odběratel přebírá podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku riziko změny okolností v 

souvislosti s dodávkami dle této smlouvy - pro odběratele tedy bezvýjimečně platí, že 

změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane 

pro odběratele obtížnější, nemění to nic na povinnosti odběratele splnit dluh. 

10. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající přechází automaticky na 

jejich právní nástupce, a také na všechny jejich další právní nástupce. Za právní nástupce 

jsou považováni i nabyvatelé prostor, které jsou zásobovány teplem podle této smlouvy. 

11. Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

vyhotovení. 

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu rozuměly a 

svými podpisy potvrzují, že smlouvu uzavřely dobrovolně a vážně, určitě a srozumitelně 

podle své pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. 

13. Podpisem této smlouvy pozbývají platnost všechny smluvní vztahy uzavřené mezi 

smluvními stranami do dne předcházejícího dni uzavření této smlouvy včetně jejich 

dodatků a dohod. 

Článek VIII 

Přílohy 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1: Cenové ujednání, dohoda o zálohách, odběrový diagram, platební kalendář.  

Příloha č. 2: Technické parametry odběrného místa  

Příloha č. 3: Ujednání v případě společného měření 

Příloha č. 4: Přehled regulačních stupňů 

 

 

V Bruntále dne:  

Z dodavatele 

……………………………………………. 

V Bruntále dne: 

Za odběratele 

……………………………………………. 

Ing. Luboš Trnavský 

ředitel společnosti 

Ing. Jan Šipan MBA 

člen představenstva 

Petr Hlaváček 

člen představenstva 
 


