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Smlouva o dodávce tepelné energie
uzavřená ve smyslu § 269 odst. 2) zákona č. 513/1 991 sb., obchodního zákoníku,

zákona č. 458/2000 Sb. energetického zákona a zákona č. 455/ 1994 Sb. o živnostenském podnikání
ve znění pozdějších předpísů

čísí,o : 991/07T
Dodgvatel:

Firma:

§ídlo:

Údaj o zápisu:
IČ:
DIČ :
Bankovní spoj.:
číslo účtu :
Zastoupena :
pověřen k uzavření:
Kontaktní tel/fax:
Kontaktní e-mail:
Kontaktní URL:

OLTERM & TD Olopiouc, a.s.
Olomouc, Janského 469/8, PSč 779 00
Zapsána v obch. rejstř. u KS v Ostravě, odd. B vložka 872
47677511
CZ 476775 1l

(dále jen dodavatel)
a

Odběratel:

Firma/jméno: Správa nemovitostí Olomouga.s.
Pro: Masarykova 54
Sídlo/adresa: školní čp. 202/2a, 771 41 0lomouc
údaj o zápisu: výpis z OR, vedeného u KS Ostrava, odd. B, vl. 2548
Ič/Rč : 25898736
DIČ: CZ25898736
Bankovní spoj. : K
číslo účtu :
Statut. zástupce: In
Adresa pro doručování písetnností: SNO, a.s. - SSD Masarykova 54,

Školní čp. 202/2a, 77141 0lomouc
Kontaktní tel.:
Kontaktníe-mail: ..........,........,,,,.,,,,,,,,,,,,,

(dále jen odběratel)
uzavírají tuto smlouvu o dodávce tepelné energie:
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ČÁST A
Smluvní ujednání

čl.At Předmětsmlouvy
A1.1. Předrnětem této smlouvy je dodávka tepelné energie vrozsahu a m podmínek uvedených vzákoně

č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikán{ a o výkonu státnf správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon) u dodávek podléhajících licenci a za podmínek uvedených v zákoně č. 455/1991 Sb.
o živnostenském podnikání v ostatních případech, a dále z.č. 406/2000 Sb. o hospodaření energíí a za mže
stanovených podmínek ze zkije tepeM energie dodavatele do odběrného tepelného zařfzení odběratele.

Al.2. Dodavatel prohlašuje, že je na základě jemu udělených licencí, koncesf a živnostenských listů oprávněn
v rámci svého předmětu podnikání provozovat zdroje tepelné energie a dodávat tepelnou energii odběrateli za
úplahi.

Al.3. Odběratel prohlašuje, h je opráírrd5n ke sjeďnáni doďávek tepelné energie pro odběrná místa uvedená v této
smlouvě,

čl. A2. Vysvětlení pojmů
Pro účely této smlouvy se rozumí:
A2.l. Dodávkou tepelné energie - dodávka energie tepla k dalšímu vyuzití, a to ve ťomě tepla pro vytápěn4 teplé

užitkové vody, topné vody a jmé.
A?2.2, Dodávkou tepla - dodávka tepla pro vytápění (ÚT) a připravu teplé užitkové vody a jiné využití.
A2.3. Dodávkoutepléužitkovévody(TUV)-dodávkavodyateplaprojejipřípravu.
k2.4. Zdrojem tepelné energie - íízerd, v němž se ?íváním paliv nebo jiných typů energíe získává tepelná

energíe, která se předává teplonosné látce a dále zařízenf pro dopravu tepelné energie tvořené tepelnými sítěmi a
předávacími stanicemi; tepelnou sítí se rozumí sous€ava zařízení sloužících pro dopravu tepeln«5 energie nebo
i k propojení z&o3r:x mezi sebou.

A2.S. Zásobovariou lokalitou - soubor všech objekhai napojených na jeden zdro3 nebo rozvod tepelné energie, ze
kterého je zajišťována dodávka tepelné energie jeti pro tyto objekty.

A2.6. Odběrným tepelným zař&enfm - zařízení připojené na zí3roj či rozvod tepelné energie, které je určeno pro
vnitřnf rozvod a spotřebu tepelw5 energŘe v 3ednom stavebním objektu (budově) nebo v souboru objektů (budov)
odběratele. Tarn, kde je instalován měřicf uzel, odběrné tepelné zař[zení začíná za posledním uzávěrem na výstupu
z měřicího uzlu. U rozvodů teplé užitkové vody začmá odběrné zařízení za hlavnfmi uzávěry objekm.

A2.7. Tepelnou přípojkou - ?zení, které vede teplonosnou látku ze zdroje tepelné energie nebo rozvoďného
tepelného zařízení k odb!'rnému tepelnému zařízení odMratele. Tepelná přípojka začíná na zdroji tepelné energie
nebo odbočením od rozvodného tepelného zaffzení a končí vstupem do odíx!mého tepelného zařízení.

A2.8. Odběratelem tepeltié energíe - dístributor, vlastn& či společenství vlastnflďi odbčmého tepelného zařízení
nebo jimi pověFená osoba (např. správce nemovitosti).

A2,9. Konečným spotřehš€elem - '§zická či právnická osoba, která dodanou tepelnou energii pouze spotřebovává.
A2.10. Odběrem tepelné energie - převzetí dodávky tepelné energie od dodavatele ke konečné spotřebě nebo

dalšíínu vyúti.
A2.1 1. Odběroým niístem - místo, v němž přechází tepelná energie z vlastnictv[ dodavatele do vlastnictví íxiběratele.

Pro účely této smlouvy se odMrnýrn místem rozumí vship do odběrného zařízení oďběratele v místč instalovaného
měřicího uzlu nebo v připad;é neměřených odběrů v místě hlavnfch domovních uzávěrů (dále též pata objektu).

A2.12. Místem předání - místo stanovení množství spotřebované dodávky.
A2, 12.1. Místem přeďání dodávky teplé užitkové vody - výship ze zŮo5e tepelné energie dodavatele.
A2.l2.2. Místem předání dodávky tep[a pro vytápění - odběrné mťsto.

A2,13. Splněním dodávky - splněnf podmmek dodávky tepelné energie stanovených v této smlouvě a v přílohách
k této smlouvě v mJstě předání.

A2.14. Měřicím uzlem - soubor měřicích, regulačních, bezpečnostních a jiných zašízení umfslěných na přívodním azpěm5m potnibí ÚT odběrného zařJzení odbčratele sloužjcí k zjištění-množství odebraného tepla pro vytápění a
k nastavení sjednaných parametrů topné látky. Měřicí uzel mčíná obvykle vstupnám uzávěrem objektu a končí
uzávěrern za měřidlem tepla včetně jímek pro umístění teploměru. V přťpadě, kdy se vlastn& měřicfho uzlu liší oíi
vlastníka odběrného tepelného zaHzenJ, má se m to, h část odběmého tepelného zařízení, na kterém je instalován
měřicl uzel, je vlastríkem odběrného tepelného zařízenl jako půjčitelern půjčena dodavateli, jako vypůjčiteli do
bezplatného užívání ve smyslu § 659 z.č. 40/1964 Sb. - Občanského zákoníku.
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A2.15. Podlahovou plochou - podlaJnová plocha místnostf bytu a nebytového prostoru kromě teras, balkónů 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 jinýrn topným tělesem. Nezapočítává se plocha
okenních a dveřních ústupků.

A2.16. Podlahovou plochou nebytových prostorů pro účely poskytování teplé užitkové vody - podlahová plocha
vynásobená koeficienty stanovenými podle vyhlášky č. 372/2001 Sb.

A2.l7. Započitatelnou podlahovou plochou - podlahová plocha vynásobená koeňcienty uvedenými ve vyhlášce
č. 372/2001 Sb.; mají-li některé místnosti v zúčtovací jednotce rozdflnou výšku stropů nebo stropy zkosené,
započitatelná podlahová plocha těchto mfstností se vynásobí koeficientem podflu objemu srytápěného prostoru
k objemu vypočtenému z podlahové plochy a výšky stropu převládajících místností v zúčtovací jednotce.

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

A2.l9. Poměrovým měřidlem - nefakturační měřidlo (především TťJV) instalované vsouladu splatnými
technickými norrnami u konečného spotřebitele a měřící s přesností stanovenou zvláštním předpisem'.

A2.20. Průměrnou denní 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 měřená ve 21 :OO hod. se
počítá dvakrát.

A2.21. Průměrnou noění teplotou venkovního vzduchu - čtvrtina součtu venkovních teplot měřených v 23:00, Ol :00,
03:00 o 05:00 hod. daného dne.

A2.22. Počtem denostupňů (Do) - rozdfl pr?ěrné vnitřní výpočtové teploty ve vytápěných prostorách objektu ve oCpr?ěrni
3m obestístanovené váženým průměrem podle m? obestavěného vytápěného prostoru (obvykle +20 oC) a půněrné denní

teplo'ff venkovnffio vzduchu ve dnech vytápění v otopném období ve oC (viz. body A2.20. této smlouvy ), násoben
počtem dn(x vytápění v daném období2.

A2.23. Základn?ím režimem topení a ohřevu TťJV (16 hod.) - režim provozu zdro5e tepelné energie a režim ohřevu
TUV zpravidla od 5:00 do 21:00 hod. stím, že začátek provozu zdroje tepelné energie může být
o 1 hod. dřivější (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 zdro3e). V období náběhu a útlumu zdroje tepelné energie (tj. + l hodina) dodavatel nezaručuje
sjednané parametry.

Realízuje se u zůojů tepelné energie, kde '3e sjednán (viz příloha č. 5).
A2.24. Prodlouženým režimem topení a ohřevu TUV (17 hod.) - režim provozu zdroje tepelné energie a režim

ohřevu TIJV zpravidla od 5:00 do 22:00 hod. (použitelný u lokalit a objektů s malou tepelnou setrvačnostf či
malou zásobou nahřáté TUV) s tím, že začátek provozu zdroje tepelné energie mie být o 1 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 přfloha č. 5), násleóý den po poklesu
průměmých nočních teplot pod 2oC a ruší se následný den po vystoupení průměrných nočních teplot nad 2oC.

V ohřevu TUV se realizuje u zdro3'Cx tepelné energie, kde je sjednán (viz příloha č. 5), a to do 22:00 hod.
A2.25. Celodenním režimem topení a ohřevu TUV (24 hod.) - režim provozu zdroje tepelné energie a režim ohřevu

TUV nepřetržitě celých 24 hod.
V topení se realizuje u zdrojů tepelné energie:

a) autonomně řízených, kde je sjednán (viz příloha č. 5) následný den po poklesu průměrných nočních
teplot pod OoC a rušf se následný den po vystoupení pniměrných nočních teplot nad OoC.

b) řízených z tepelného dispeěinku, kde je sjednán (viz příloha č. 5).
V ohřevu TUV se realizuje u zdrojů tepelné energie, kde je sjednán (viz příloha č. 5), a to nepřetržitě celých 24

hod.

A2.26. Noěním útlumem
a) zdrojů autonomně řízených - režim provozu zdroje tepelné energie a režim ohřevu TUV uplatněný od

23:00 do 5:00 hod. tam, kde je uplatněn celodemií režim (24 hod.), kdy je teplotní křivka snížena na
dohodnutou úroveň (dle přílohy č. 5) a teplota TUV snížena min. o 5oC, pokud není sjednáno jinak.

' z.č. 505/ 1990 Sb. o metrologii ve znění pozdějších předpisů
2 vyhl. č. 152/2001 sb., §5, odst. 2
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b) zdrojů řízených z tepelného díspečinku - režim topenf a ohřevu TUV uplatněný od 23:00 do 5:00 hod.tam, kde je uplatněn celodenní režim (24 hod.), kdy 3e teplohif křivka snfžena na sjednanou (u?oveň (viz
příloha č. 5) a teplota TUV 3e snížena o 5oC. To znamená, že v 23:00 hod. přejde topení z dennf křivky na
riočrí útlum. Je-li v tu chvíli venkovní teplota vyšší než 0?'C, topení se zastavf. Je-li v tu chvíli venkovní
teplota nižší než OoC pokračuje se v nočn(m topení dle útlumové křivky (regulované dle venkovní teploty).
Je-li pak dále v průb5hu noci více než +2oC topení se odstaví a v průběhu noci se spustí jen při poklesu
teploty pod OoC v útlumovém režimu. Neklesne-li v průběhu noci teplota pod OoC, topení se spustí ránov 5:00 hod. v záklaďnírn režimu dle čl. A.2.23. této srnlouvy.

c) kotelen na tuhá paliva - režim provozu zdroje tepelné energie, kdy 3e po základnfm či prodlouženémrežimu topen{ kotel převeden do teplé zálohy (tj. kotel není vyhasnut, jsou uzavřeny pMvody vzduchu), kdyovšem nelze vyloučit, že otopná tčlesa m(rtiě hřej{.
Realizuje se u ziojů tepelné energie, kde je to sjednáno (viz přffoha č. 5).

A2.27. Ztíženýmj podmínkamj - režim provozu zdro3e tepelné energie, kdy je sjednaná teplotní křivka navýšenav závislosti na rychlosti větni, prvé navýšení o )!0% se realizuje při sí)e větru 6 m/s, při 12 rn/s a vyšší íychlostivětni se ?ďivka navýší o dalších 10%.

A2.28. Nouzovýai provozem zdroJů - režim, kdy ínůže být teplotní křivka základního režimu snížena o 15% a zdrojtepelné energie nepřetržitě v provozu celých 24 hodin.
A2.29. Neopráviiěným odběrem tepla:

a) odběr bez uzavřené smlouvy na předmětné odběrné mfsto, bez souhlasu dodavatele nebo vrozporu
s uzavřenou smlouvou;

b) odběr při opakovaném nepltíění smluvené platební povinnosti včetně povinnosti platit zálohy;
c) odběr bez měřicffio zařízení nebo přes měřicí zařízení, kteró vdůsledku zásahu odběratele odběrnezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší než skutečný;
d) odběr měřícfm zařízenhn přernístěným bez souhJasu dodavatele;
e) odběr za měřicím zařfzením, na něraž bylo porušeno zajištěnf proti neoprávněné manipulaci a nebylasplněna povinnost odběratele podle § 78 oit. 4 zákona č. 458/2000 Sb.;
f) odtx!r měřicfm zařízerím, které nesplňuje podmínky zákona č. 505/1990 Sb. ometrologii ve zněriípozdějších předpisů.

A2.30. Stavem nouze - omezení nebo přerušení dodávek tepelné energie na celém územf státu nebo jeho částiV důsledku:

a) živelních událosff;
b) opatřerí státních orgáml m nouzového stavu, stavu omožení stám nebo válečného stavu;
c) havárií na výrobních či rozvodných zařízení;
d) dlouhodobého nedostatku základních zdrojů, kterými jsou pa}iva, elektřiny, voda;
e) smogové sihiace podle zvláštních předpisů3;
f) teroristického činu.

Postup při vzniku a odstraňování stavu ríouze v teplárenství je stanoven vyhláškou č. 225/200 1 Sb.
A2.31. Ochranným pásmem4 - se rozumí:
A2.31.l. v teplárenství - prostor souvislý prostor v bezprostřeďní blízkosti zů€zení pro výrobii či rozvod tepelné

ie, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a ochraně 'života, zdraví a majetku osob.energie,
šířka íochranných pásem je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranáeh zařízení na výrobu čirozvod tepelné energie ve vodorovné vzďálenosti měřené kolmo k tomuto zařízenf, která číní 2,5 m.
U výměníkových stanic určených ke změně parametrů teplonosné látky, které jsou umístěny v samostatnýchbudovách, je ochranné pásmo vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 2,5 m kolmona půdorys těchto stanic.

A2.31.2. v plynárenstvf - souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení vymezený svisl'ýmirovinami vedenýrni ve vodorowé vzdálenosti od jeho půdorysu.
Ochranná pásma činí:
a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přfpojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěnémúzemí obce, l m na obč strany od půdorysu,
b) u ostatnfch plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strmiy od půdorysu,
c) u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

3 z.č. 309/í991 sb., o ochraně ovzduší před znečišt'ujícfmi
látkami (zákon o ovzduší)

' z.č. 458/2000 sb., § 68 a § 87
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Čl. A3. Cena a úplata za dodávku
A3.l. Ceny za dodávku tepelné energie jsou kalkulovány dodavatelem jako ceny za technickou jednotku tepelné

energie (GJ) v souladu s platnou legimlativou5, jínak -budou stanoveny jako ceny obvyklé za-obdobné plněnf
poskytované v místě a čase.

A3.2. Jednotkovécenytepelnéenergiejsouuvedenyvpřílozeč.1.tétosmlouvy.
A3.2.l. Pokud dojde ke změně cen tepelné energie, dodavatel doručí odběrateli oznámení o změně nejpozději do

15. dne měsíce předcházejícího měsíci uplatnění zrněny.
A3.2.2. V případě, že odběratel neakceptuje oznámenou cenu, je povinen tuto skutečnost píserríně oznámit a

doručit dodavateli do data uplatnění změny ceny s odůvodněním, v čem povaije oznámenou 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 změny ceny, jsou smluvní strany povinny podat každá za sebe návrh na rozhodnutí
o ceně dotčenému orgánu státní správy. Soubězný postup pod}e bodu Á7.6. je pMpustný.

A3.2.4. Po dobu do vydání pravomocného rozhodnutí o ceně je odběratel povinen platit cenu ve výši dodavatelem
oznámené. V případě rozhodnutí o ceně jiné jsou strany povimiy provést vzájemné vyrovnání pohledávek,
a to do 15 dnů od data pravomocného rozhodnutf o ceně. Rozhoůutím o ceně se má cena za s3ednanou.

A3.3. Ceny za dodávku studené vody (voí:?ného - stočného) pro přípravu TUV, 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 předem
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).

Čl. A4. Práva a povinnosti stran
A4.l, 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 smlouvy zavazuje od dodavatele řádně odebírat po smluvní dobu odběru tepelnou

energii a za futo dodávku řádnř= platit.
A4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat podrnínky 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 zvlastního zdroje tepelné energie, pouze po dohodě
s dodavatelerno.

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 ?hůtách svá zařízení a spotřebiče tak, aby vyhovovaly
uvedeným změnám".

A4.6. Pro účely styku s dodavatelem (v oblasti provozních po?ínek dodávky, parametrů teplonosné látky a
sjednávání režimu provozu zdroje tepelné energie a teplotní křivky), se odběratel zavazuje jmenovitě určit
pověřeného zástupce pro každé odběrné místo a jeho jméno a kontaktní spojení písemně oznámit dodavateli do
3 pracovních dnů od uzavření této smlouvy a případné změny se odběratel zavazuje písemně oznámit dodavateli
vždy do 3 pracovních dn'Ci od toho, kdy změna nastala. Závazný vzor pověření odběratele je uveden v příloze č. 6.

A4.7. Pověřeného zástupce dodavatele pro jeóotlivé z*oje tepelné energie a odběrná mfsta (v oblasti provozrúch
podmínek dodávky a parame'hox teplonosné látky, sjednávání režimu provozu zdroje tepelné energie a teplotní
křivky, kontroly a běié údržby) se dodavatel zavazuje oznámit odběrateli písemnou forrnou do 3 pracovních dnů
od uzavřenf této smlouvy a přípaóé zrněny se dodavatel mvazuje pfsemně oznámit odběrateli vždy do
3 pracovních dnů od toho, kdy změna nastala.

A4.8. Dodavatel se zavazuje umožnit pověřenému zástupci odběratele kontroly teploty teplonosné látky, teploty
TUV a naměřených hodnot u měřidel.

5 z.č. 526/1990 Sb. o cenách a předpisy související
:z.č. 458/2000 sb., § 77, odst.-5
7 z.č. 458/2000 sb., § 77, odst. 4
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A4.9. Odběratel se zavazuje umomit dodavateli trvale volnou přístupovou cestu k zařízení dodavatele (patní měřidlo,
uzavírací a regulační armatury, objektová předávací stanice aj.), umístěnému v objektu odběratele, která bude
odpovfdat platným stavebním, bezpečnostním a hygienickým předpisům. Pracovníci dodavatele jsou povinni se na
výzvu odběratele, vlastnnka objekm nebo jeho oprávněného uživatele (nájemníka, podnájemníka) prokázat
pnJcazem zam5stnance, jehož vzor je uveden v přfloze č. 7. Vsmp do objektu, kde se nachází tepelný zdroj, bude
zaznamenán v provozním den&u tepelného zíko3e. Přístup bude zajištěn odMratelem předáníní všech potřebných
klíčů od vstupních, spojovacfch a vchodových dveří v zásobovaných objektech dodavateli. V případě výrněny
zámk(x se odběratel zavazuje předat dodavateli nové klíče bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů od toho,
co ke zíněně došlo, jiríak dodavatel odpovídá za případnou vniklou škodu. 0 předání klíčů se vyhotoví zápis
podepsaný pověřenými zástupci obou smluvních stran. Dodavatel se zavazu3e zabránit zneužití předaných klfčů.

A4.10. Odběratel je povinen umožnit dodavateli zajistit proti neoprávněné manipulaci a proti poškození hlavní
uzávěry na vstupu do odběmého zařízení oďběratele, napojovací uzly, měřicí zařfzení tepla a príůtoku, regulační
zařízení a plomby na regulačních armaturách a měřidlech, popř. celý zdroj tepelné energie, které jsou urnístěny
v objekm odběratele a které obsíuhuje dodavatel. K takto zaji!ítěným zařízením je odběratel oprávněn přistupovat
pouze za účasti dodavatele. Zjistí-li odběrateí takové poško;ní nebo došío-li k neopráměné manipulaci třetf
osobou je odběratel povinen to neprodleně oznámit dodavateli.'

A4.ll. Odběratel je povinen provést v zásobovanérn objektu taková opatření, aby zajistil proti neoprávněné
manipulaci veškeré nastavovací prvky, ?deré neobsluhuje dodavatel, a kteró slouží k hydraulickému nastavení
topenf a TUV. V přfpadě neoprávněné manipulace nebo poškozenf uvedeného zařízení, kteró budou mít vliv na
)cvalitu dodávek nebo na provozní stav zařízení dodavatele, je odběratel povinen uhradit veškeré máklady
související s nápravou, uvederím zařízení do provozu a nahradit případně vzniklou škodu.

A4.12. Odhěrate) nesmí na odběmém tepeiném zařízení nebo 3eho částech, kterými procházf neměřená ďodávka
tepelné energíe, prováďět jakékoliv úpravy bez předchoznso pfsemného souhlasu -doda'vatele9.

k4.13. Odběratel se zavazuje poskytnout dodava€eli nezbytnou součinnost při projektování a změnách teplotních
diagramů pro objekty, které obhospodařuje. Průběh teplotních diagramů musí splňovat požadavky m zajišténí
tepelné pohody konečných spotřebitelů. Odběratel uzavřením této smlouvy dává souhlas k vytápění objektů dle
teplotnfch diagramů uvedených v příloze č. 5 této smlouvy.

A4.l4. Dodavatel si vyhrazuje právo provést změny a úptavy výsledné teplotní křivky a režimu provozu z«lro3e
tepelné energie, pokud by taková stýsňedná teplotní křivka a režim provozu zdroje tepelné energie byli technicky
nepřiměřeně obtížné nebo spojené s nepřiměřenými náklady na realizaci.

A4.l5. Dojde-lí dodatečně knepředvídané změně ve spotřebě tepla a TUV, mue odběratel poHdat oztněnu
smluveného množství odběru tepla a TUV (viz přihláška kodběni), nejpozději však 15 dnů před koncem
zúčtovacího období. Změna bude účinná od 1. dne následujícflío kalendářního měsíce. Oprávněnému pohdavku
na sn[žení odběru z důvodu hospodárnosti nebo racionalizace je dodavatel povinen vyhovět. Odběratel je povinen
nahradit dodavateli numé náklady, které rnu v souvislosti se zíněnou vznikly. V případě snížení smluveného
množství odběru o ví« než 20% má odběratel nárok na poměrné snížení výše sjednaných záloh. V případě!
zvýšenf smluveného mnobtví odběru o 'více než I0% je dodavatel oprávněn jednostranně provést poměrné
zvýšení výše sjednaných záloh.

A4.l6. Změna sjednaného režimu záro3e lepelné energie
Odběratel je oprávněn m dodržení níže uvedených podmínek žádat změnu sjednaného wžimu provozu zdroje

tepelné energie a teplotní křivky:
A4.l6.l. Pokud vznikne požadavek od jednoho odMratele na zrněnu sjednariého režimu provozu zdroje tepelné

energie a tep?otní křivky z«lro3e tepelné energie, ze kterého je dodávána tepelná energie pouze pro tohoto
odběratele, bude navrhovaná ztněna dodavatelem posome2 a je-li moiá, bude provedena. Mdost
o zrněnu musí být předložena odběratelem případně pověřeným zástupcem v písemné formě, nebo zaslána
faxem či elektronickou poštou s tím, 'ž.e originál žádosti bude bezodkladně doložen.

A4.16.2. Pokud vzníkne totožný požadavek od všech odběratelů na změnu sjednaného režimu provozu zdro3e
tepelné energie a teplotní křivky jednoho zdro3e tepelné energie, ze kterého je tepelná energie dodávária
výlučně pro. tyto odběratele, bude navrhovaná zrněna posouzena dodavatelem, a je-li možná, bude
provedena. Žádost o zrríěnu musí být předložena všemi odběrateli přfpadně jejichapověřeným zástupcem
v písemné fomě, nebo zaslána faxem či elektronickou poštou s tím, že originál žádosti bude bezoďkladně
doložen.

::z.č. 458/2000 sb., G 78, odst. 4
9 z.č. 458/2000 sb.,' § 7'l,' odst. 8
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A4,16.3.Pokud vznikne požadavek od jednoho nebo více odběratelů na změnu sjednaného režimu provozu zůoje
tepelné energie a teplotní křivky jednoho z«iroje tepelné energie, ze kterého jsou zásobováni i jiní
odběratelé, zašle odběratel, který ozměnu žádá, písemný návrh změn dodavateli. Dodavatel
s navrhovanou změnou seznámí ostatní odběratele napojené na stejný zdroj tepelné energie a stanoví jim
?hůtu pro vyjádření. Dodavatel shromáždí písemná stanoviska všech odběratelů, kterých se změna 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 z*oje. Za odběratele, který se nevyjádřil ve stanovené
?hůtě, rozhoduje dodavatel, a to rovněž v poměru otápěné podlahové plochy. Pro rozhodnutí o změně je
potřebný shohý projev vůle odběratelů, kteří mají v součtu nadpoloviční většinu otápěné podlahové
plochy. Výsle? režim provozu zdro3e tepelné energie a teplotní křivku oznámí dodavatel odběratelům.

A4.l6.4.Dodavatel se zavazuje zrealizovat sjednanou zrněnu režimu provozu zdroje tepelné energie a teplotní
křivky zdroje tepeh'ié energie bezodkladně ve ?hůtě co nejkratší s přihlédnutím k technickým možnostem
zdroje tepelné energie a ke způsobu jeho obsluhy.

A4.l7. Odběratel má právo, v případě pochybnosti o správnosti údajů měření nebo zjistí-li závadu na měřicím
zařízení, nechat je dodavatelem přezkoušet v souladu s ustanovenímÍ reklamačnfl'io řádu (Čl. B5. smlouvy).

A4.18. Dodavatel si vyhrazuje právo provádění kontroly měřidel konečné spotřeby TUV, které jsou majetkem
odběratele, z hlediska splnění požadavku zákona č. 505/ 1990 Sb. o metrologii ve znění pozdějších předpisů, pokud
byly údaje těchto měřidel použity při vyúčtování dle Čl. B3. smlouvy. V-případě nedodržení požadavku tohoto
zákona pro tyto měřidla nebo byla-li zjištěna manipulace s měřidly, která mohla rnít vliv na správnost údajů
měření, nebudou údaje použity pro vyúčtování.

A4.l9. Dodavatel má právo omezit nebo přerušit dodávku tepelné energie v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou
db h 'dh'oo u v těc to připa ec :

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

nejméně 15 hí 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 poviríností odběratele podle § 77, odst. 4 z.č. 458/2000 Sb.
g) při vzniku a odstrat?ování havárií a poruch na zařízeních pro rozvod a výrobu tepelné energie na dobu

nezbytně nutnou;
h) jestliže odběratel používá zařízení, která ohroijí život, zdraví nebo majetek osob nebo ovlivňu.? kvalitu

dodávek v neprospěch dalších odběratelů;
i) při neoprávněném odběru;
j) Při stavech nouzel' 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 dnem následu.jícím po dni

splatnosti pohledávky dodavatele a v případě prodlení odběratele s nepeněžitýrn plněním (např. oznámení údajů)
zaslat odběrateli 1. upomínku a po uplynutí 15 dnů od data odeslání 1. upomínky zaslat odběrateli 2. upomínku.
Upomíríky jsou sankcionovány smluvními pokutami dle bodu A5. 11. této smlouvy. 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 uhrazenf dluhu včetně příslušenství k dluhu 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 smluvní pokutu dle bodu A5. 1 . a A5 .:2. této smlouvy.

A4.22. Dodavatel se zavazuje plánované opravy, údržbové a revizní práce, které mohou způsobit omezení či přerušení
dodávky tepla pro vytápění, provádět mimo otopné obdobíl2.

'o z.č. 458/2000 sb., § 76, odst. 4
" z.č. 458/2000 sb., § 88, odst.2
'2 vyhl. č. 152/2001 sb., § 3, odst. 16
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A4.23. Letní odstávka vdodávce TUV zdůvodu plánované údržby vrozsahu do 14 dnů se uskuteční vtermínu
sjednaném mezi dodavatelem a odběratelem, jinak termín a dobu odstílvky doďavatel písernríě oznámí odběrateli
nejméně 10 kalendářníc§ dnů před jejím započetlm. Odběratel je povmen termín a dobu odstávky oznámit
konečným spotřebitelům'3,

A4.24. Odběratel je povinen předložit dodavateli novou přihlášku k odběni tepelné energie'4 v těchto případech:
a) při přffilášerí nového odběrného tepelného zařízenf;
b) při rozšíření nebo rekonstrukci svého odběrného tepelného zařízení;
c) při zvýšení odběru v důsledku zavedení vícesměnného provozu;
d) při změně přmonu uvedeného v přihlášce;
e) při zrněně podlahové plochy (zejména při změně vyu!:ití objektů).
V případě zrněny jiných skutečností uvedených v přihlášce, ne! jsou výše uvedené, je odběratel povinen

nejpozději do 10 dnů tuto změnu písemně ohlásit dodavateli.
Dojde-li k nárůstu odb!'rných míst je dodavatel oprávněn navýšit odběrateli zálohy na dodávku tepelné energie.
V případě porušení povinností odběratele uvedených v tomto bodě je dodavatel oprávněn postupovat podle

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

dodavatelem odsouhlasit všechny připravované zm5ny v objektu, které mohou mít vliv na sjednané pararnetry dle
příloh č. 2, 4, a 5 této smlouvy, -zejména zateplení objektu, instalaci terrnostatických ventilů, regulátoní tlaku,
patních či oběhových reguíací, změny otápěných ploch, odpojení otopných těles apod. Dodavatel provede
posouzení dle odběratelem předíožené projektové dokumentace, a to zejména z hlediska vlivu na provoz systému a
mčření 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 posmpovat poďle bodu
A5.6. této smlouvy.

A4.26. Odběratel je povinen vracet dodavateli veškerou teplonosnou látku obíhající v systému. Odběratel je povinen
nejpozdějí 5 dnů předem písemně oznámit dodavateli veškeré skutečnosti, kteró mají souvislost s návratnostl
tepÍlonosné látky, tj. zejména vypouštění topného systému nebo jeho části v souvislosti s opravami nebo úpravarní
odběrného tepeln«'ho zařízení. V případě ponišení povinností odběratele uvedených v tomto bodě je dodavatel
oprávněn postupovat podle bodu A5.6. této smlouvy.

A4,27. Odběratel se zavazuje (pokud je to techntcky možné) provádět opravy odběrného tepelného zařízení s použitím
technologií, které nevyhdují vypouštění systému. V případě vypouštění systému z důvodů oprav na tepelném
zařízení odb!5ratele, uhradí odběratel veškeré náklady související s uvedením systému do původního stavu.

A4.28. Odběratel je povinen oznámit dodavateli změnu údajů uveďených v této smlouvě a vztahujících se k osoM
odběratele (firma (jméno), sídlo (adresa), statutární zástupce, pověřená osoba, bank. spojení, prodej podniku nebo
části podniku, vsmp do likvidace nebo prohlášení konkursu), nebo ke sjednaným odběrnýní místům, a to pfsemně
ve Ihůtě nejpozději do 15 mů od toho, kďy tato změna nastala. V přfpadě porušení povinností odběratele
uvedených v tomto bodě je dodavatel oprávněn postupovat podle bodu A5 .6. této smlouvy.

A4.29, Odběratel tímto uděluje v souladu s ustanovenfm § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
dodavateli jako správci souhlas se zpracováním údajů o odběrateli m účelem poskytování plněnf z této smlouvy,
vyřízovánf oprávněných nároků jiných odběrateb'í uplatněných vsouvislosti sodběrem tepelné energie
odběratelem (např. rozúčtování TUV) a nabídky služeb dodavatele. Dodavatel výslovně není oprávněn poskytnout
osobní údaje o oďběrate)i ffetí osobč za účelem zas[lání reklaínních a propagačních materiálů. DodaÝatei se
zavazuje zpracovávat údaje o odběrateli prostředky a způsobern garanmjícím dostatečnou ochranu údajů před
nepovolanými osobami. Dodavatel je oprávněn předat shromážděné údaje ke zpracování pouze zpracovateli, který
poskytne dostatečné záruky o technickém a organizačnfm zabezpečení ochrany osobních údajů odběratelů.

A4-30. Odběratel bere na vědomí a zavazuje se dodržovat ochranná pásma'S. Stavební činnosti a úpravy terénu
v ochranných pásmech, které by mohly otyozit bezpečný provoz a údržbu zařízet»í pro výrobu či rozv«xl tepelné
energie, je možno provádět pouze s předchozím písemným souhlasem dodavatele.

A4.3?. Odběratel bere na vMomf, že dodávka topné látky je dodavatelem ekvitermně regulována na základě
sjednaných teplotních diagrarnů a konečnou byť i rozdílnou tepelnou pohodu v jednotlivých nístnostech musl
odběratel nebo konečný spotřebitel zajistit funkčním regulačním zařfzením na odběrném tepek»ém zařízení

- - - 16(otopném tělese - konečném prvku soustavy) .

:3, vyhl. č. l 52/2001 Sb.-, ž514, odst. 5
14: '-vtz přfloha č. 2 smlouvy
'5 ve smyslu z.č. 458/2000 sb., § 87 a bodu A2.3 1. smlouvy
'4Ó] h - a6dz.č. 62000Sb.o ospodařeníenergiíJ ,o st.7
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A4.32. Dodavatel neodpovídá za rozúčtování nákladů na tepelnou energii odběratelem konečným spotřebitelůmÍ".
Nároky konečného spotřebitele ve věcech dodávek tepelné energie nelze uplatňovat přímo u dodavatele.

A4.33. Dodavatel se zavazuje plánovanou výměnu měřidel 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 dnía od toho, kdy taková skutečnost nastala. Toto
ustanovení se nevztahuje na provozní údržbu měřidel.

Čl.A5. Sankce
Odběratel a dodavatel se dohodli na těchto sankcích:

A5.l. Při nedodržení termínu splatnosti sjednaných záloh na dodávku tepelné energie je odběratel povinen zaplatit
dodavateli smluvní pokutu ve výši O,05o/o z dluié částky za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu dle
předchozí věty je odběratel povinen zaplatit dodavateli za dobu prodlenf se zaplacenfm zálohy. Doba prodleríf se
zaplacením zálohy začne plynout prvním dnem následujícím po dni splatnosti zálohy uvedeném v platebním
kalendáři (příloha č. 3) a končí dnem zaplacení zálohy. Nedojde-li k zaplacení zálohy, končí doba prodlení dnem
předcházejícím dni splatnosti faktury (daňového dokladu), kterou se dluiá záloha nebo její část zúčtovává.

A5.2. Při nedodržení termínu splatnosti faktur za dodávku tepelné energie je odběratel povinen zaplatit dodavateli
smluvnj pokutu ve výši O,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 v místě odběrateli nebo koncovému
spoúebiteli přistupném, je dodavatel oprávněn stanovit množství dodávky tepelné energie náhradním způsobem:ídávky 1

(Čl. B3v souladu s ustanoveními pro Stanovení množství tepelné energie (Čl. B3. smlouvy). Zjistí-li dodavatel, že k
ovlivnění údajů nebo poškození měřidel tepla nebo průtoku (včetně plomb) 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 A2.29. této smlouvy a v případě porušení ustanovení bodu A4. 12.
této smlouvy je odběratel povinen zaplatit dodavateli smluvnf pokutu ve výsí 10 000 Kč a náhradu .!:kody vzniklé
neoprávněnýrn odběrem vypočtenou způsobem, který je stanoven zvláštním právním předpiseml8.

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 zjiští:ný případ.

A5.6. V případě porušení povimiostí odběratele dle bodu A4.24., A4.25.i A4.26. a A4.28. tét0 smlouvy je odběratel
povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši5.000,- Kč za každý zjištěný případ.

A5.7. Oznámí-li odběratel dodavateli nesprávné nebo zkreslené údaje z poměrových měřidel spotřeby je odběratel
povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý případ a nahradit náklady spojené
s opravným vyúčtováním spotřeby.

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

A5.9. Pokud odběratel svóvoM provede, nebo nechá provést v rozporu s touto smlouvou nebo přis?ušnými právními
předpisy odpojení od tepelných rozvodů dodavatele, nebo jinak zamezí řádné dodávce tepe?né energie, je povinen
zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve vý!:i 50.000,- Kč za každý zjištěný případ a dále uhradit dodavateli náklady
na uvedenf do půvohfho stavu, nahradit vzniklou škodu a ušlý zisk přesahující smluvni pokutu. Ušlý zisk se
stanoví rozdílem dodávaného množství před a po zásahu, po dobu od data neoprávněného zásahu do doby zjednání
nápravy.

A5.lO. V případě neoprávněné reklamace je odběratel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč a
uhradit případné vzniklé náklady na ověření správnosti údajů, kterými byla tato reklamace podložena. Takovými
náklady jsou zejména náklady na provedení kontrolního měření, dopravu, znalečné, aj.

A5.11. V případě vystavení 2. upomínky dle bodu A4.20. této smlouvy je odběratel povinen zaplatit dodavateli
smluvní pokutu ve výši 50,- Kč + poštovné.

A5.12. V případě oprávněné reklamace se dodavatel zavazuje vyplatit odběrateli finanční částku oprávněně
reklamovaného plnění, a to ve ?hůtě 14 dnů od data odeslání písemného vyrozumění o oprávněnosti reklamace.

'%. vyhl. č. 372/2001 Sb.
'8 vyhl. (:. 223/2001 Sb.
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A5.l3. V přípaďě prokazatelného nedodížení podrn[nek doavky stanoveriých v Pravidlech pro vytápčnf a dodávkupřípaďí
(čl.B2, smlouvy) vinou dodavatele,- je dodavatel povtnen na 'Mdost oďbaratele snížit Cenu Za dodávkuTUV

tepelné energie o lO%-, a to za obdotí, kdy stanovené podmínky nebyly doďrženy. Současně se dodavatel zavazujeuhradit odbě;ateli smluvní pokutu ve výši- 5.000,- Kč za každý prokázaný přípaď. Tento nárok je moťo uplatnit ve
Ihůtč 30 dnů od prokázání.- Toto ustanoveni se nevztahuje na přfpady uvedené v § 76 odst. 4 zákona č. 458/2000
Sb.

A5.14. Zaplacením smíuvnf pokuty dle bodu A5. 1. a A5.2. této smlouvy nezaniká nárok dodavatele jako včřitele naúrok z pmdlení díe ustan'ovetií- žg 369 a násl. obch. zák. Zaplacením smluvní pokuty ve všech případech nezaniká
nárok dodavatele na náhradu !!kody a ušlého zisku přesahujícf smluvní pokutu. 7aplací'íním smluvní pokuty se
dlužník nezbavuje povinnosti poskytnout plněrí závazků, které smluvtíí pokuta zajišt'uje. Zaplacením se rozumí
okamžik připsání peně.':?itých prostřecUců ve prospěch účtu dodavatele. Veškeré platby přijaté dodavatelem ododběratele j'e dodavatel -bez -oh?edu na identifikaci platby odběratelem oprávněn použít nejprve ke kryt(
příslušenstvf dluhu, zůstatek pak k úhradě nejstaršf splahié pohledávky.

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

«.16. Ostatní ustanovení týkající se smluvní pokuty se fidí ustanovením § 300 a násl. obchodního zákoníku.
čl. A6. Platnost smlouvy
A6.1. Doba flání smluvního vztahu se sjednává pro každé odběrné místo a je uvedena v příloze č. 2 - Přihlá!íka

k odběru tepelné energie.
A6.2. Tato smlouva o dodávce tepelné energie zaniká m podmínek uvedených v této smlouvě, a to:

A6.2.l. Jako celek:

a) pmemnou dohodou, a to k datu uvedenému v dohodě;
b) přehlá!íením všech odběmých míst na nového odběratele dle bodu A6.6. této smlouvy;
c) uplynutím sjednané doby, byla-li smlouva uzavřena na dobu určitou;
d) uplynutím výpovědní doby, byía-li smlouva uzavřena v rozsahu všech odběrných míst na dobu neurčitou;
e) ukončenfm dodávky do posledního (jediného) sjednaného odběmého místa, a to ke dní, kdy taková událost

nastane;

f) odstoupením dodavatele díe bodu A6.7. této smlouvy, a to ke ói doničení oznámen( o odstoupení
odb"rateli;

g) zánikem smluvní strany bez právnffio nástupce.
A6.2.2. V rozsahu odběrného místa:

a) píseínnou dohodou, a to k datu uvedenému v dohodě;
b) přehlášenfm odběrného místa na nového odběratele dle bodu A6.6. této smlouvy;
c) uplynutím sjeďnané doby, byla-li dodávka do odbčrného místa sjednána na dobu určitou;
d) uplynutím výpovědní doby, byla-li dodávka do odběrného másta sjednána na dobu neurčitou;
e) odstouperím dodavatele dle bodu A6.7. této smlouvy, a to ke dni doručení oznámení o odstouperíf

odběrateli;

f) v případě dle bodu A6.8. této smlouvy, a to ke dni doručení oznárriení odběrateli;
g) zánikem odběrného místa, a to ke dni, kdy taková událost nastm'ie.

A6.3. Odběratel je oprávněn tuto smlouvu jako celek vypovědět s 6-ti měsíční výpovědnf Ihůtou plynoucí prvním
dnem měsfce následujícího po rněsíci doÍmčení výpovědi, a to pouze v pffpadě, že dodávka do všech odběmých
m[st je sjedriána na dobu neurčitou. Ukončenfm této smlouvy jako celku se ukončuje dodávka do všech sjednaných
odběmých míst. Odběratel je povinen umožnit dodavateli ktomuto dni proveden{ opatření souvisejících
s ukončením odběni tepeíné energie a provedením poslednfl'io odečtu měřidel tepla na všech odběmých místech.

A6.4. V ostatních př{padecb platí smluvní doby a výpovědní důvody uvedené pro jednotlivá odběrná místa v příloze
č. 2.

A6.5. Není-li v příloze č. 2 pro odběrné mfsto uvedeno jinak, je dodávka do tohoto oďbč:mého místa sjednána na
dobu neurčitou, přičemž dodávku je možné vypovědět pouze pfsemně s 6 měsíčnl výpovědní Ihůtou. Výpovědní
Ihůta začne plynout prvního dne kalendářního měsíce následujícTho po dni doničení výpovědi. Dodávka tepelné
energie do odběrného místa bude ukončena v průběhu posledrího dne výpovědní íhůty. Odběratel je povinen
urnožnit dodavateli ktomuto ói provedení opatření souvisejících s ukončením odběru tepelné energie a
provedením posledního odečtu měřidla tepla.

A6.6. Ukončení dodávky tepelné energie v průběhu výpovědní ]Mty dle bodu A6.5. této smlouvy je možné pouze
přehlášením odběmého místa na jiného (nového) odběratele za současného splnění všech těchto podrnínek:
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a) odběratel uhradil veškcró? své závazky vůči dodavateli včemě závazků ve splatnosti a případného
příslušenství závazků včetně smluvních po?ait;

b) nový odběratel má uzavřenou s dodavatelem platnou smlouvu na dodávku tepelné energie;
c) nový odběratel má přihlášeno přehlašované odběrné místo (s odklá«hcí podínínkou);
d) nový odběratel uzavře se stávajích odběrateíem dohodu o termínu přehlášení odběrného m'ism, kdy tento

termín musí být stanoven ke konci zúčtoúcffio období ('viz bod Bl. 1. smlouvy);
e) noQ odběr'atel uhradí zálohu na dodávku tepelné energie pro první zúčtovacf období po datu přehlášení a

předloff dodavateli doklad o provedení úhrady (výpis z účtu, ústřižek poštovn(i slobnky, přijmový doklad
dodavatele);

f) odběratel nebo nový odbčratel doručí dadavatelí doklady o splnčnJ výše uvedených podmínek nejpozději
5 pracomích dnů před dohodnutým terrnfnem přehlášení.

.?6.7. V případě prodlen( odběratele s placením nebo plnčmm nepeněžitého závazku po dobu delší než tři měsíce a
v případě, b odběratel neoznámí převod práv a povinností formou prodeje podniku nebo části podniku ve Ituatě
uvedené v bodě A4.28. této smlouvy je do&vatel oprávněn jehosvanně odstoupit od této smlouvy nebo její části
specifikované rozsahem odběrných míst s okamžitou účinností ke ói doručení oznámení o odstoupení odběrateli.
Povinnosti dodavatele pak zanikají dnem doručení. Závuky odběratele tímto vzniklé po dobu trvání smluvního
vztahu nezanikají. Odběratel odpovídá dodavateli za vzniklou škodu a ušlý zisk.

A6.8. V případě, b dodavateli zanihíe právo dodávat tepelnou energii ze zdroje tepelné energie, ze kterého je
zásobeno odběrné místo odběratele, mto smlouva zaniká v rozsahu dotčeného odběrného místa. Tuto skutečnost je
diavatel povinen oznámit odběrateli.

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

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

A6.ll. Odb!'má mfsta, do kterých je sjeí;h'iána dodávka na základě této sm?ouvy, jsou evidována dodavatelem.
Dodavatel se zavazu3e nejméně jednou ročně zaktualimvat seznam odběrných míst a vpřípadě, že do!ílo ke
měně, aktualizovaný seznam zaslat Odběrateli na vědomí.

čl. A7. Závěrecná ustanovení
A7.l. Ujeóání uvedená v této smlouvě se vztahují na všechna sjednaná odběmá místa oďběratele (viz přfloha č.2),

pokud není k odběrnérnu místu výslovně sjednfmo jinak.
A7.2. Skutečnosti podstatně ovlivňující úroveň vyúčtování nebo uplamění sankcí ve smyslu ustanovení čl. A5. této

smlouvy se pova'h»jí za ptokázané, pokud byly zjištěny společně pověřenýrni zástupci obou srnluvních stran a
pokud byl o předmětné věci vyhotoven zápis, potvrzený zástupci obou stran, nebo pokud byl o nich proveden
znaJecký posudek, se kterým se may oM strany moiost seznámit. Setkání zásmpců se musí uskutečnit do 24
hodin od prokazatelného oznámení (telefonicky, osobně, elektronickou forínou, faxem, apod.) vzniku
předmětných skutečnosti druhé smluvní straně, nedojde-li kdohodě na terínínu jiném. Pokud se setkání
neuskuteční z důvodů jedné ze smlumích stran mimo důvodů vyšší moci, má se tvrzení druhé strany za prokázané.

A").3. Pro doručování se sjednává, že zásilka se má za doničenou uplynutím třetího pracovního dne od odeslání
doporučeného dopisu na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy jako adresa popř. kontaktní
adresa tarn, kde se tyto údaje odlišujl, a to i v případě, k se zásilka vrátí označená jako neďoručitelná nebo
nevyzvednutá v úložní době.

A';1,4. Smluvní strany se dohodly, že u dodávek tepelné energie nepodléhajícfch ustanovením zákona č. 458/2000 Sb.
ve znění pozdějších předpisů se na podmínky dodávky tepelné energie použijí ustanovení zákona č. 458/2000 Sb.
a prováděcích vyhlášek přiměřeně.

A7.5. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 262 odst. l) zákona č. 513/1991 Sb. - obchodrího zákonfku ve
znění pozdějších předpisů výslovně dohodly, že bez ohledu na jejich právní subjektivitu a povahu tohoto
iVdOVéhO Vztahu Se Vztahy meZi Stranami vyplývající z tótO SrnlOuvy, beré nejsou tOutO smlOuvou výslovněřešeny, budou řídit ustanovenÍ[mi obchodního zákoníku. Touto dohodou nejsou vyloučena ustanovení občanského
zákoníku ospotřebitelských smlouvách a ustanovení zvláštních právních předpisů směřujících kochraně
spotřebitele.

A7,6. Smírčí doložka
A7.6.l. Smluvní strany se tímto dohodly, že o majetkových sporech mezi nimi ve vztahu ke sjedríávání ceny

tepelné energie a platebních podrnínek ve vztahu k této smlouvě, s výjirnkou sporů vzn'iklých v souvíslosti
s výkonem rozhodnutí a sporů vyvolaných prováděním konkursu nebo vyrovnáí'í, k jejichž projednání a
rozhodnutí by jinak byla dána pravomoc soudu, bude rozhodovm jeden nebo více smírčfch rozhodctí.

l;llí
;i;

(i;-

ÍiÍ?:l':
?i::?"

('?} {iiď'4n4n{Smlouva o dodávce teylné energie - čásx A - úmruvru u)eunuru
SJram ]l (ce&em 13)



i
$94:jE4q.9

Ř«ůl@vá Ň?I{@&%ů%I

A7.6.2. Na jmenování smírach rozhodců se strany dohodly tak, že kííždá strana jmenuje jednoho smkčího
rozhodce z řad odborn% v oblasti tepelné energie a cen, který nenf v pracovním nebo obdobném poměru
ke straně, která jej určuje.

A7,6.3, Třetffio smírčího rozhodce určí strany dohodou. Nedojde-li k dohodě, třetf smírčí rozhodce bude určen tak,
že každá ze stran navrhne nejméně dva další smírčí rozhodce, jejich jména napíše na lístek a vloží na
společné schůzce zástupců smluvnfch stran do neprůhleóé nádoby, ze které se proveďe výběr smírčího
rozhodce losem. Nebude-li mohé určit třetího smírčího rozhodce tíínto způsobem, smluvní strany se
dohodly, že třetího smírčího rozhodce jmenují smírčí rozhodci l a 2 již jmenovaní každou smluvríí
stranou.

A7.6.4. V ostatních záležitostech týkajících se smhačfho rozhodce a smírčího řízení se použijí ustanovení zákona
č. 216/1994 Sb. přiměřeně. Smluvní strany prohlašujf, h se sjednáním výše uvedené smírčí doloůy a
jejím obsahem souhlasí.

A7.7. Smluvnf strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudnfl'ío řádu ve znění
pozďějších předpisů dohodly na tom, že k projednávání případných soudních sporíl vzniklých mezi smluvnm'íi
stranami po dobu platnosti této smlouvy i po jejím zánmu bude místo obecného soudu žalovaného rozhodovat
věcně a místně příslušný soud dle sfdla dodavatele.

A1.8. Tato smlouva je platná dnem podpisu obou smluvnfch stran. Uzavřením této smlouvy se ruší veškerá
předcházející ujednání sml4 stran, která by byla vrozpom stouto smlouvou. Touto smlouvou se ruší? ........-. ..... ... ze dne . .. . . ....-.4. .:. . .... č. ... ..'-....... .. . .. v plném rozsahu.smlouva .....................

A7.9. Smluvní strany se ďohodly na tom, že ustanovení této smlouvy se budou vztahovat na všechny vztahy mezi
- - - smluÝními stranami s účinností od data'..'f; .'f-.?.Q'Q'. .
A7.10. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, znichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.

Veškeré zíněny a dodatky k této smlouvě je možné činit pouze písemnou forrnou.
A7.ll. Smluvní strany se zavazují akceptovat změny této smlouvy, ke kterým dojde v důsledku změn obecně

závazných právních norem. Dodavatel v pHpadě zrněn větší?ío rozsatíu oznámíI zrněny odběrateli písemně a
vypracuje návrh dodatku ke smlouvě, kterým budou změny zapracovány do textu smlouvy.

A7.12. Smluvná strany se dohodly, 'b, text této smlouvy je neveřejný a nesmí být bez souhlasu dodavatele, jako autora,
zveřejňován. Autorská práva dodavatele k textu této smlouvy podléhají ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb.
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorského zákona) a souvisejících právnich
předpisů.

A7.13. Smlumí strany prohlašují, že si tuto smlouvu včetně příloh před jejím podpisem přečetly, h údaje v ní jsou
úplné, pravdivé a platné k datu podpisu a že tuto smlouvu uzavírají po vzájemném projednáríí nikoli v tísni, či m
jinak jednostranně nevýhodných podrnínek. Osoby podepsané na této smlouvě prohlašují, že jsou oprávněny
k takovému projevu vůle a h jsou oprávněny jednat jménem smluvní strany, jménem které vystupují.

A1.14. Tato smlouva sestává z těchto částí:
A7.l4.l. ČástA-Smluvníujednání

Čl. Ál Předmět smlouvy
čl. A2. Vysvětlení pojmů
čl.A3. Cenaaúplata-zaďodávku
čí. A4. Pí'áva a povinnosti stran
čl.A5. Sankce
čl- A6. Platnost smlouvy
čl. A7. Závěrečná ustanovení

A7.14.2. ČástB-Všeobecnéobchodníadodacípodníínky
čl. Bl. Platební afaktumční podmíníky
čl. B2. Praviďla pro vytápění a dodávku TUV
čl. B3. Stanovenf mnobtví dodávky
čl. B4. Zřízení nov«5ho odbčm&o mista
čl. B5. Reklamačn[ řád

část C - Přílohy
Přlloha č. l ,,Ceny tepelné energie"
Příloha č.2 ,,Přihláška k odbčru tepeíné energie"
Příloha č.3 ,,Platební kalendář záloh"
Přffoha č.4 ,Odběroí' diagram"
Přffoha č.5 I,Teplotnf diagramy"
Př'íloha č.6 ,,Pověření odbčmtele"
Přfloha č. 7 ,,Vzor pr'ůkazu zamčstnance"
Příloha č.8 ,,Seznam odbčrných míst"

A7.l4.3.
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i A7.15. Smluvni strany se dohodly, ze v pripadě, kdy se některa ustanoveni teto smlouvy stanou nebo se ukázs bytneplatnými, se smluvní strany zavazují nahradit neplatné ustanovenf ustanovením platným, které svým smyslem aekonomickým účelem nejvíce podobá nahrazovanému ustanovení.
A7.15.1. V případě, že příloha bude v rozporu s ustanovením části A a B této smlouvy, mají přednost ustanoveníčásti A a B této smlouvy před ustanoveními přílohy.
A7.15.2. V případě, že ustanovení části A této smlouvy budou v rozpom s ustanoveními části B této smlouvy, majípřeůost ustanovení části A této smlouvy před ustanovenfmi části B této smlouvy.A7.15.3. Za rozpor se nepovaijí ujednání vysvětlujfcf a zpřesňujfcí smysl jiných ustanovení.

v Olomouci ane: 2?xs-az(x:r+ v (úB)Hgtl.<4...... dne, é'.S-.=bl'ž)ž'

za dodavat(Í}e
za odběratele
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ČÁST B
Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Či Bl. Platebm a fakturačm podmínky
Bl.L Zúčtovacímobdobíínjejedenkalendářníměsíc.
B].2. Úplata za dodávku tepla pro vytápění a teplé užitkové vody je součtem oddělených částek dle odst.

Bl.3.aBl.4.

B1.3. Úplata za dodávku tepla pro vytápění je součinem množství tepelné energie' pro vytápění (v GJ)
spoúebované oďběratelem a jednotkové kalkulované ceny za tento druh odběru (Kč/GJ).

Bl,4. Úplata za dodávku teplé užitkové vody je součtem úplaty za dodávku vody a úplaty za dodávku tepla
projejío;ev.B1.4. 1. Úplatou za dodávku vody se rozurnf součin množství teplé vody spotřebované odběratelem (v m3) a

její ceny (vodné - stočné) účtované společností dodávající vodu dodavateli, platné v příslušnémstočné) i
(íeim3).zúčtovacím období

Bl.4.2. Úplatou za dodávku tepla pro ohřev teplé užitkové vody se rozumí součin množství tepla
spotřebovaného pro ohřev vody odebrané odběratelem a kalkulované jednotkové ceny za lerito
druh odběni.

B1.5. Výši úhríady m dodávku tepelné energie pro byty a výši úhrady za dodávku tepelné energie pro
nebytové prostory (dále jen nebyly) odběratele vyúčtuje dodavatel odběrateli do 15 dnů po skončerií
zúčtovacího období.

BL6, Zálohy
Odběratel se zavazuje k ůhradě záloh na dodávku tepelné energie splatných předem v termínech a výši

stanovených za následujícfch podrnínek:
BL6.1. Zálohy se stanovují samosmtně na jeóotlivé měsíce. Podfl jednotlivých měsíců na

předpokládaných nák?adech na dodávku tepelné energie v průběhu kalendářního roku se stanovf
smluvně. Pro každý následující kalendářní rok budou zálohy stanoveny spřihlédnutím
k předpoklá?é spotřebě a ceně za měrnou jednotku dodávaru5 energ,še.

B1.6.2. Platební kalendář měsíčních záloh za doďávku tepelné energie tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
B1.6.3. Platební kalendář záloh musň být mezi odběratelem a dodavatelem sjednán nejpozději do 31 .12.

kalendářního roku předcházejícffio kafendářnfmu roku, ke kterému se platební kalendář záloh
vztahuje. Uzavírá-li se smlouva v průběhu kalendářního roku, musí být výše záloh sjehána při
uzavření SmlůuV)/.

B1.6.4. V pffpadě, že do termínu uvedeného v předchozím bodč nebude mezí odb!'ratelem a ďodavatelem
platební kalendář měsíčních záloh sjednán, měsíční zálohy se stanoví ve výši 95% měsíční úplaty
za dodávku tepelné energie v jednotlivých měsících roku předcházejícího. Nebude-li takový údaj
kdispozici, bude záloha stanovena ve výši 95% ceny předpok?áůného odběni. Výši takto
stanovených záloh oznámí dodavatel odběrateli písemně. Odběratel je povinen takto staríovené
zálohy platit počínaje dnem následujícím po dni doručení platebního kalendáře záloh. Takto
stanovený platebnf kalendář záloh se má za sjednaný k datu doručenf odběrateli.

Bl.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 smlouvy bez ír4imky (např. termfny a
způsob splatnosti, používán« variabilních symbolů, smluvnť pokuty atd.).

BL7. Vyúčtování dodávky tepelné energie musí zahrnovat započtení uhrazených záloh a splňovat veškeré
náležitosti daí'iového dokladu dle zákona č. 235/2004 sb., ve měnf pozděj'ích předpisů.

Bl.8. Úhrada úplaty za dodávku tepelné energie je splatná na základě vyúčtování vtermínu splatnosti
uváděn«5m na fakUe; standardně je splatnost faktury stanovena na 14 dn«» od data vystavení, pokud nebyla
sjednána jinak. Dodavatel se zavazuje odeslat fakturu odběrate?i nejpozději v 1. pracovríf den následujíc í po
dni vystavení. Dodavatel si vyhrazuje právo zkrátit termín splatnosti v případč neuhrazení záloh m dodávku
tepelné energie dodavatelem, a to od dalšího zú!'tovacffio období.

Bl.9. Úhradou záloh a vyůčtovánf m dodávky tepelné energie se rozumí okamžík připsánf peněžních
prostředků ve prospěch účtu dodavatele.

'vizbodB3.l.

Sm(ouva o dodávce bg(»ekí enerzie - část B - Vieobeci obch?í a dodac/ pcimkiky Strana / (cel)tem 6')



Bo.tí@ng.o
&KůIů%Á @?@Lu'll*&l

Bl.lO. Odběratel je povinen při platbě záloh používat variabilní symboly uvedené v platebním kalendáři záloh
a při úbradě faktur variabilní syínboly uváděné na faktuře.

Bl,1 1. Případné nároky z reklamace dodávky tepelné energie nemají vliv na povinnost odběratele platit zálohy
a vyúčtování za dodávku tepelné energie.

čl. B2, Pravidla pro vytápěm a dodávku TUV
B2.l. Dodávka tepelné energie je uskutečňována vsouladu sustanovením zákona č. 458/2000 sb., z.č.

406/2000 sb., z.č. 455/199 1 Sb. a prováděcích předpisů.
B2.2. Dodávka tepla pro vytápěnf je zajišt'ována v otopném obdobl které začíná 1. září a končí 3?. května

násleďujícffio roku.
B2.3. Dodávka tepla pro vytápění se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního

vzduchu v př[slušné lokalitě poklesne poď +l3oC ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje
počasí nelze očekávat zvýšenf této teploty nad + 13oC pro následujícf den.

B2.4. Po dohodě s odběratelem Ize zahájít dodávku í jinak (i mimo otopné období a bez ohledu na vývo3
průrněrných teplot), připouští-li to technické a zásotx;vací podm4.

B2,5. Vytápění se omezí nebo přemší v otopném období, když pn?měrná dennf teplota venkovnííío vzduchu
vystoupí nad + l:lC ve dvou dnech po sobě následujících a poďle vývoje počasí nelze očekávat pokles této
teploty pro riásledující den. Při násleůém poklesu pnlmčrné dennf teploty venkovnho vzduchu pod +l3oC
se vytápění obnoví.

B2.6. V průběhu otopného období je zko;) tepelné energie provomván tak, aby na odběrném rnístě byly
dodrženy sjednané parametry (výkon, průtok teplonosné látky, dispoziční tlak teplonosné látky). Parametry
jsou sjednány vpřihlá!íce (příloha č. 2), teplotní křivka a re'ž.irn toperií jsou sjednávány vteplotním
diagramu (příloha č. 5).

B2.7. Doďávka teplé užítkové vody je zajíšt'ována celoročnč, denní!, a to dle sjednaného režímu ohřevu TUV
(pMloha č. 5) s výjimkou podle bodu A4.23. smlouvy.

B2.8. Teplota topné látky v systému ústředního topení (ÚT), měřená v rrífstě předánj dodávky, je regulována
ve výrobním a rozvodném zařízení dodavatele v závislosti na teplotě venkovního ovzduší dle teplotnfch
diagrarnů3 vypracovaných pro je*otlivé lokality.

B2.9. Při poklesu teplot pod -15oC, pokud si to vy'žAdá numost udržení chodu soustavy, je zahájen nouzový
provoz z*ojů tepelné energie (viz. bod. A2.28 smlouvy). Přerušen je okarnžitě, když to podmínky
provozování umo»í.

B2.10. Tolerance teploty teplonosné iátky, dle tepíotních diagramů, je stanovena na + 2oC s výjimkou dodávek
tepelné energie ze zdrojů tepelnó energie na tuhá paliva, u nichž je stanovena na + 4aC.

B2.11. Teplota teplé užitkové vody, m!řená na výtoku u konečného spotřebitele a kontrolnč v odběrném mťstě

odběrate?
(patě objektu), je stanovena v rozmezí +45"C až +60oC s výjimkou odběrových špiček spotřeby v objektechobjektu),

14aate e .

B2.12. Kontrola dodržování parametríaí teplonosné Imky se provádí měřením teploty teplonosné látky v místě
předání dodávky a měření teploty teplé užitkové vody na odběmém místř' (patě objektu). Měřenf musí
splňovat následující podmínky:

a) měřenf se provádí za přítomnosti pověřených záshipců dodavatele a odběratele;
b) měření se provádí v ustáleném provozním stavu v intervalech nejméně 15 min. po dobu nejvíce

] hodiny;
c) z naměřených hodríot se vypočte aritmetický průměr, o výsledku se vyhotoví zápis, ve )cterém musí

být uvedeno dahim a hodina provedeného měřenf;
d) zápis musí být potvrzen zástupci obou smluvních stran;
e) měřem teploty Ize provádět trvale instalovanými teploměry, teploměry se záznamem měřených

hodnot nebo dotykovými teploměry. Při vyhodnocovánl úďajů mají přednost údaje měřidel s vyšší
třídou přesnosti.

čl. B3- Stanovení množsM dodávky
B3.1. Množství tep?a pro vytápění, odebraného jednotlivým odMratelem, je součtem množství

spotřebovaného tepla na každém odběrném místě.

2, vyhl. č. 152/2001 'sb., 8) 3,-odst.'5-
3 viz příloha č. 5 smlouvy
4 vyhÍ. č. 152/2001 sb., § 4, odst. l
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J?:::;, B3,1, 1, Množství spotřebovaného tepla pro vytápění na jednotlivém odběrném místě se určí:
'% ' ? B) v případě měřenéhů odběm z údajů patních měřidel spotřeb)" tepla instalOVaných na vStupu do

'i.q', :,. ? - odběrného zařízen?í odběratele (popřípadě na zdroji tepelné energie): -
?,?',' .o b) vpřípadě neměřeného odběni zuda.lů rozlišovacího měření m zdro)i tepelné energie nebo

teoretickýrn výpočtern ze spotřebovaného paliva;
c) v případě napojení více odběratelů na jedno odběrné místo, množství tepla určené na odběrném

míst<5, bude rozděleno na jednotlivé odběratele poměrem podlahové plochy.
:,?: B3,2, Množství vody a tepla pro přípravu TUV, spoúebované jednotlivým odběratelem, je součtem

oddělených odbění vody a tepla stanovených na jedríotlivá odběrná místa.
B3.2.l. Množství vody pro přípravu TUV (Vc) spotřebované na zásobované lokalitě se určí z údajů

centrálního vodoměru instalovaného na zdroji tepelnó energie.

q': ' B3.2.2. Množství tepla, spotřebovaného pro přípravu TUV (Q-v) na zásobované lokalitě, se určí z údajíl
měřidla tepla pro TUV na zdroji tepelné energie nebo v případě neměřených odběrů výpočtem'.

B3.2,3. Množství vody, spotřebované odběratelem na odMmém rnístě, se určí poměrným podílem z údajů
{i?" W? .? centrálního vodoíněru na vshipu vody do systému TUV instalovaného na zdroji tepelné energie.P'odll připadaj ící ;;odběrrí; mrsto 'odb'ěra;ele' Í'-ude-stanove;-'v s'oul;d; as vyhláško'u č-. '224/200 l -sb':

pokud se strany touto smlouvou nedohodly jinak a vypočte se následovně:
a) v případě o?í údajů zpoměrových měřidel spotřeby teplé užitkové vody (bytových a

nebytových vodoměrů TaUV) od všech spotřebitelů, se údaj centrálríího vodoměru (VC) rozdělí
úměrně podle součtu údajů z poměrových měřidel spotřeby TUV v zúčtovacích jednotkách. Pokud
je instalováno měření spotřeby teplé užitkové vody na vstupu do zúčtovací jednotky, použije se
přednostně před součtem údajů z pom6rových měřidel spotřeby TUV v zúčtovacích jednotkách údaj
tohoto měřer»í;

b) v přlpadě, že vněkterých objektech napojených na odběrné místo nejsou instalovány poměrová
měřidla, nebo za toto odběrné místo nejsou v dohodnutém termínu předány údaje z poměrových
měřidel spoUreby TITV, toto odběrné místo se považuje za neměřené a podíl spotřeby vody se
vypočte v souladu s vyhláškou č. 224/2001 Sb.;

c) v případě, že nejsou k dispozici údí3e z poměrových měřidel, celkové rnnožství odebrané teplé
užitkové vody (VC) se rozdělí na odběmá místa jednotlivých odběratelů poměrem jejich podlahové
plochy.

B3.2.4, Spotřeba tepla pro přípravu TUV na odběrných místech jednotlivých odběratelů se určí poměrným
podílem z celkového množství (určeného z úšjů měřidla tepla pro TUV na zdro3i tepelné energiez úšjů

tem5.nebo v případě neměřených odMrů výpočt«
B3.2.5. Podíl připadající na odběrné místo odběratele se vypočte tak, že údaj spotřeby tepla pro TUV

(QTUv) na z«koJi tepelné energše se rozdčlí na slo? základní (%v.z = 0,3 Q,,,V) a složku
spotřební <qmv-s " o? omv'
Složka základní Q,v?Z se rozdělí na odběrná místa jednotlivých odběratelů poměrem jejich
podlahové plochy.
Sloua spotřební Q,V?s se rozdělí na odběrná místa jednotlivých odběratelů následovně:
a) v případě obdržení údajů z poměrových měřidel spotřeby teplé užitkové vody (bytových a

nebytových vodoměrů TUV) od všech spotřebitelů na zásobovaní5 lokalitě se slo&a spotřební
%v?S rozdělí na odMrná místa jednotlivých odběratelů poměrem součtu údajů z poměrových
měřidel spotřeby teplé užitkové vody objektů jednotlivých odběratelů napojených na odběrná
místa k součm úda% všech poměrových mčřidel spotřeby TUV na zásobované lokalitě;

b) v přfpadě, že vněkterých objektech napojených na odMrné místo nejsou instaíovány
poměrové méřidla, nebo za toto odběrné místo nejsou v dohodnutém terínínu předány údaje
z poměrových měřidel spotřeby TUV, složka spotřební se rozdělí v souladu s vyhíáškou č.
224/2001 Sb.;

c) v přfpadě, že nejsou k dispozici údaje z poměrových měřidel, poměmvým klíčem pro rozdělení
spotřební složky "mv-s' bude podlahová plocha.

,4 o.iítnq.o
ůThtlllll4 stllk«tllůll

:viz bod B3.7.
6 viz bod B3.7.

Smlotrva o drxlávce tepelné etíergte - část B - Všeobecná obchodní a dodaci yí«lmínky Stmux 3 (celkíztn ó)



:?94:j49q.9

B3.3. Dodavatel použije pro potřeby vyúčtování dle článku B3.2. této smlouvy údaje z poměrových měřidel
spotřeby TUV odběratele za následujících podmínek:
a) údaje budou předávány souhrnně (součet všech údajů z poměrových měřidel zvětšený o údaj spotřeby

TUV ve společných prostorech - prádelna apod., a součet údajů z poměrových měřidel v nebytových
prostorech) samostatně za každé odběrné místo pro bytový a riebytosrý odběr m příslušný kalendářní
měsíc:

b) odečet musí být proveden v poslední den v měsíci;
c) předávané údaje musí být potvrzeny pověřeným zástupcern odběratele;
d) údaje musi být předány vždy písemně nebo faxem dodavateíi do 5. pracovního dne v měsfcí;
e) měřidla musf splňovat pohdavky metrologického zákona' a musí být zabezpečeny proti neudoucí

manipulaci tímto opafřením:
zaplombování montáiích šroubení na obou stranách měřidla;
osazení zpěmé klapky do šroubení pod měřídlem;
umístění suchoběiých měřidel v protimagnetickém krylu.

f) Jsou-li výsledky měření nevěrohodné, rozdělí se spotřební slo'ž)ka nákladů podle podlahové plochy. Za
nevěrohodné pro tyto účely se považují takové výsledky měření, když součty údajů z poměrových
měřidel všech zůčtovacich jednotek podle pism. a) se liší od údaje měřicího zařízení ve společné

/o m yředpokladu, že měřicí zařízení ve společné přípravněisem . Je-Ii celá lokalita rn!'řená. za nevěrohodnÝ se dálepřípravně teplé užitkové vody o více než 15 %mSří s přesností stanovenou zvláštním předpisema. Je-Ii celá lokalita rn!'řená, za nevěrohodný se dále
u bytového odběru povaije údaj uvedený odběratelem za odběrné místo, který se liší od pnuněrné
Sp0třeb:y' odběratele V t0mtO ůdběrném m[!itě ž!l 12 předCháZeJ iCíCh 'fakturačnfch období O VíCe n(ž 50%.

g) Pokud údaje zpoměrových měřídel spotřeby TUV nebudou předány stanovenou fomou a ve
stanoveném termínu, bude odběmé místo považováno za neníěřené.

B3.4. Pokud dojde k poniše měřidel tepelné energie nebo průtoku ve vlastnictví nebo oprávněném užíváni
dodavatele, umístěných vobjektu odběratele, která nebyla způsobena cizím zaviněnfm, btide množstvf
dodávek tepelné energie stanoveno náhradním způsobem dle bodu B3.6. této smlouvy.

B3.5. Neumohií-li odběratel dodavateli př[ship kměřidlům tepelné energie zdůvodů ria straně odběratele
(nepředáním klíčů, výměnou kl? ínstalací jíných bariér) vypočte se spotřeba náhradním způsobem dle
bodu B3.6.

B3.6, Náhradní způsob výpočhi v případě poruchy měřidel Q(y(, Q-r1,,y a VTUV
B3.6.1, V případě poruchy měřiďel spotřeby tepla ÚT se odebrané množství stanoví v uvedeném pořadť

jedním z n& uvedených způsobů:
a) dopočtem nem5řených dnů (měřidlo v poniše, poškozeno nebo demontováno) ze dnů, kdy měřidlovzúčtovacím období (kalendářní měsíc) měřilo, výpočet se proveďe násobením počtu Do9

neměřených dnů zjištěným průměrem spotřeby na počet D" měřených dnů;
b) porovnáním spotřeby ve srovnatelném objektu v přfslušném kalendářním období;
c) přepočtem ze spotřeby tepla v přecházejícím srovnatelném období (v případě stanovenf mnobtví

tepla pro vytápění bude provádčná knrekce na rozdílnou náročnost období na vytápěn0;
d) výpočtem z tepelné bilance objektti napojených na odběrné místo.

B3.6.2. Náhradríí výpočet spotřeby Q7(1y a VTUV v případě ponichy měřidel :
- při poruše měřidla Q7(3y z naměřeného VTUV X QTUV (prům5mé za poslednť tři mčsíce);
- při pomše měřidla vŤUV' narněřeného (%)y / (ITUV (piměrné za poslední tři měsíce);
- při poruše měřidla QTUV i VTUV průměrem m poslední tři měsíce.

B3.6,3. Pokud bude mnohtví dodávky stanoveno náhradním způsobem, doďavatel ptedloží oďběrateli
výpočet, a to spolu s vyúčtováním (faktumu).

B3.7. V případě, že na domovnfm zdroji tepelné energie (plynová kotelna, kotelna na tuhá paliva) není
instalováno měřidlo spotřeby tepelné energie, vypočte se množství do4ané tepelné energie zespotřebovaného paliva pro zioj tep-elné energíe v 'souladu s plaínou legislativou'o.

čl. B4. Zřízení nového odběrného mista
B4.l Odběrné místo se zřizuje:

7 6 :: - a -. z.č. 505/1990 S . o metrologu ve zněm pozdě3šfch předpisů,
a 7 '- -a : "--. z.č. 505 1990 Sb. o metrologii ve zněni pozdě)ších předpisů, vyhL 224/200 í sb., 612, odst. 9
9 viz bod A2.22.
'o vyhl. Energetického regulačnfho úřadu č. 438/200 l Sb.

Smlouva o d«xlávce ie(xlné energie - část B - Všeobeci obchodnf a dodact podmťnky Strana 4 (celkem 6)



l:

e!?

',l,',;' g) přehlášením dle bodu A6.6. smlouvy;
?',::" b) zf'ízeríím nového odběmého místa.

Zřízenfm nového odběrného místa se rozumí v případě měřených odběn'í instalace měřicího uzlu při:
B4.2.l. napojení nového odběrného tepelného zařízení na zdroj či rozvod tepelné energie ve vlastnictví

nebo oprávněném užívání dodavatele;
B4,2.2. vzniku samostatného odběmého tepelného u;řizení oddělením nebo rozdělenJm stávajícího

odběrného tepelného zařízení;
B4,2.3. vzniku samostamého odběmého tepelného zařízení způsobem výše neuvedeným.

d..
(i}:'I', B4.3. NOV(5 odběrííé místo gíaí dodavatel na písemnou ffdost odběratele o úizení noW!ho odb!'rného místa

(dále jen žádost) a za splnění níže uvedených podmínek.
::1 : ' B4.3.1, Žádost musí obsahovat:

a) popis místa, kde má být nové odběrné místo zřízeno, doložený snírnkem 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, smíšený);
e) pohdované parametry dodávky teplené energie;
f) projektowu dokumentaci ke zřízení odběmého místa;
g) požadovaný terínín zřízení odběmého místa;
h) u zřízení nového odběrného místa dle bodu B4-2.2. také souhlas všech odběratelů odebírajícich

dosud prostřeďnícMm společného odběrného tepelného zařfzerif.
B4.4. Náklady související s ůpravou odběmého tepelného zařfzení z podnětu odběratele včetně projektu a

s osazením měřidla tepla hradí odběratel, rněřidlo tepla dodá dodavatel, pokud nebude písemně předem
dohodnuto jinak.

B4.5. »dosti jsou dodavatelem evidovány v pořadí dle data doiučení, dojde-li více žádostí v jeden den, má
dodavatel právo volby pořadí.

B4.6. Dodavatel po obdrženJ žádosti proveďe do 30 dnu od doručení žádosti technické, investíční a
ekonomické posouzení. Na základě posouzení dodavatel sďělí, zda je zřízení nového odběmého místa
možné, pokud ano, tak stanoví výši předpokládaných nákladů na zřízení nového odMmého místa
odběratele, předpokládaný termín realizace, podí? oóěratele ria nákladech souvisejfcích se zajíštěnfm
dodávky tepelné energieÍÍa podm[nky připojení krozvodnému tepelnému zařízení -nebo zdroji-tepelné
energie-dodavatele '2.

Čl. B5. Reklamačm řád
B5.l. Vadnéplněnínastranědodavateledletétosmlouvyjeodběrateloprávněnreklamovat.
B5.2. Reklamaci dodávek tepelné energie (dále jen reklamaci) je odběratel povinen uplatnít písemně na

adrese dodavatele ve Ihůtě do 30 dnů od zjištění vadného plnění dodavatele, nejpozději do 6 měsíců od
toho, co byla dodávka uskutečněria. Reklamace musí obsahovat údaj, že se jedná o 'reklarnaci dodávky
tepelné energíe, označení odběratele, dotčeného odběrného místa, popis vadného pln!'nf a označení důkazti
o takové skutečnosti, reklamovaný rozsah plněrí a specifikaci, čeho se odběratel reklamací domáhá.

B5.3. Reklarnace bude dodavatelem posouzena vjednoduchých záležitostech bezodkladně, vostatních
případech, kdy lze o reklamaci rozhodnout na základě dostupných a nepochybných úííajů, ve Ihůtč 30 dnů
od uplahiění reklamace. V případě nutnosti zjištění a zdokumentování skutkového stavu věci se tato Ihůta
přiměřeně prodlužuje, o této skutečnosti dodavatel písemně uvědomí odběratele s připojením odůvodnění.

B5,4. Uplatněná reklamace nemá vlív na platební povínnost odběratele a splatnost ceny a záloh dle této
smlouvy. Připadné vznikl«5 nároky na slevu z ceny z důvodu oprávněné reklamace prokazatelně vadného
plněni budou dodavatelem po jejich vyčíslení vyplaceny odběrateli ve Ihůtě dle bodu A5. 12. smlouvy na
jeho účet.

B5.5. Má-li odběratel pochybnosti o správnosti údajů měření nebo zjistí-li závadu na měřicím zařízení, má
právo požadovat jejich přezkoušení. Dodavatel je povinen na základě odběratelovy písemné žádosti měřicí
zařízení do 30 dnů přezkoušet, a je-li vadné, vyměnit. Odbératel je povinen poskytnout k výíněně mčřicího
zařlzení nezbytnou součinnost. Je-li na měřicím zařízení zjištěna závada, hradí náklady spojené s jeho
přezkoušením a výměnou dodavatel. Není-lí závada zjištěna, hradí tyto náklaďy odběratel?.

i QLTEítq.o
Iael*Vó %?@kNlllk@I

:.' z.č. 458/2000 sb., g 77, odst. 2
'2 z.č. 458/2000 sb., § 76, odst. 9, písm. e)
'3 z.č. 458/2000 sb.-, § 78, odst. 2
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B5.6. Při zjištění poškozenJ měřidel a zařízení nebo jejich plomb, nebo vpřípadě zjištění neoprávněné
manipulace s nimi, povahije se reklamace bez dalšnho 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 ť'eší dle příslu!Iných ustanovení z. č. 51371991 Sb. av souladu s přfslušnými norrnami a s obchoóími podmínkami dodavatelů energií potřebných pro výrobu
tepeln6 energie.B5.9. Za reklamacj dodávek se nepovdije reklamace zjevně nesprávně uvedených údajů ve faktuře zadodávku. Při reklarnaci zjevně nesprávně uvedených údajů ve faktuře za dodávku (označení odběrného
místa+ označení odběratele, chyby v psaní a počtech a jiné nesprávnosti) je odbčratel povinen na tyto vadyupozornit a takturu před spíamostí doručit zpět dodavateli, který zajistí její opravu a zašle ji zpět odběrateli.
Doba splatnosti v př€padě vystavení opravenó faktury z důvodu zjevně nesprávně uvedenýcb údajů začne
plynout znovu od vystavení opravenó faktury.V přípaďě neoprávněného vrácení faktury zílstává splatnost
faktiuy nezměněna.

V Ol0mOuCi dne: íl .S ? 1oor»- v
i.,f;- ? ?t)0 ?'-0,,Iffl,,ú;'aaV...t-?l. ó6-, ,ý@-,)
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za dodavÁele m odběratele
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