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Číslo odběratele: 50991

CENY TEPELNÉ, ENERGIE
Platné od 01.Ol.2017 do 31.12.2017

UJEDNÁNÍ O CENF,
uzavřené mezi:

Dodavatelem:

OLTERM & TD O]0motJC, a.s.
Janského 469/8, Povel , 779 00 0lomouc
Zapsáno v obchodním rejstřiku, vedeném
Krajským so?idem v Ostravě, zn. B/872
IČO: 47677511
DIČ: CZ4767751l
a

Odběrateleín:

Správa nemovitost{ Olomouc, a.s.Správa
Skolrí 202/2a, 771 41 0lomouc
Zapsáno v obchodn{m re3stř!ku, vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2548
IČO: 25898736
DIČ: CZ25898736

1. Smluvní strany sjednávají toto ujednání o ceně dodávané a odebírané tepelné energie a nosných médif na základěustanovení zák. č. 89/20Í2 Sb. v návaznosti na zák. č. 458/2000 Sb. a zák. č. 526/ 1990 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.

2. Cena dodávané a odet»írané tepelné energie a nosných medií se s3ednává v souladu s uzavřenou smlouvou
991/07T a 3e její nedílnou součástí.

3. Pro úplatu za dodávku vody pro přípravu TV platí ujednání smlouvy na dodávku tepelné energie.
4. Cenatepelnéenergieanosnéhomédiaje:

Sazba: 

TemOTV Kč/GJ
Teplo úar  Kč/GJ
K uvedeným cenám bude uplatněna daň z přidané hodnoty ve výši stanovené zákonem.

5. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit cenu tepelné energie v případě změn obecně závazných předpisů, které budou mít
vliv na cenu tepelné energie.

6. Toto ujednání je platné dnem podpisu a je účiriné od data Ol .Ol.20l7.

V Olomouci dne 12.l2.20l6

. . . ... 
Za dodavatele:

y,,Q,,l,, Q.D..Q.Q.?:.S........,...... dne Z..'..':I..:.2Q.ť.'ť
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Př(loha č. 2
r %jPŘIHLÁŠKA

k odběru tepeíné energie od dodavatele

OLTERM & TD Olomouc, a.s.
pořadové čislo přihlášky I

ODBĚ,RATEL

Číslo smlouvy: 991/07T

Firma (?jméno): SNO a.s. - SSD Masarykova 54

Sídlo (adresa): Školní čp. 202/2a )
771 41 0lomouc

Bankovní spojenf:
IČ: 25898736

Cjslo účtu: 

DIČ:

DATUM ZAHÁJENÍ ODBĚRU : 18.04.2007

Il

DATUM UKONČENÍ ODBERU:

Dodávka do výše uvedeného odběrného místa se sjednává na dobu:

") - obecnou - viz. bod A6.5. Smlouvy o dodávce tepelné energie
'l iirí'itoii díi V iníaopíem rmloi-íxaí is dile ía'?nmřebí qbií ktsróknliíí ?í? rmlnvpíí'h ptra'iq íqiqimil?'i p{remhě
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listů celkem.' 2 Iist č. .' l

ZDROJ Masarykova 54 KÓD ZDROJE 1308-100/000

ODBĚRNÉ MÍSTO Masarykova 54 KÓD ODBĚR.MÍSTA 1308-100/130

OBJEKTYNAPOJENÉ NA ODBERNÉ MÍSTO 1)

ADRESA

ČÍSLO

POPISNÉ

P(ČET

BYT.JEDN.

NÁZEV

KATASTR.ÚZEMÍ

ČiSLO

PARCELNi
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ČÁST I.
PODLAHOVÁ PLOCHA

CAST II.

PŘEDPOKLAD ODBERU

ČÁST III.
PARAMETRY NA VSTUPU DO ODBĚRNF,HO MÍSTA POŽADOVANÉ ODBĚRATELEM

r

»

?.-,m ?odběratel

Poznámka.'
l) adresy všech objektů zásobovaných tepelnou energií přes odběrné místo

listů celkem.' 2 Iistč..'2

A) PODLAHOVÁ PLOCHA PRO VYÚČTOVÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE
s TUV

( 7s ' W,/ ,,-»...6 L ' IIIL NEBYTY

ls TUV l- -".=: .= m2
bez TUV m2 bezTUV m2

B) PODLÁHOVÁ PLOCHA PRO VYÚČTOVÁNÍ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY
BYTY s TUV / í' 2'. t':' nl2r - NEBYTY s TUV 1--'C.:m2

Předpoklad odběru tepla pro vytápění UT/rok BYTY -:-aGJ NEBYTY !:,:J ,;:/ í' TQ,  ITtJ

Předpoklad odběru tepla pro př{pravu TUV/rok BYTY !6 -í -I GJ NEBYTY i 6ú2c.x

Předpoklad odběru teplé užitkové vody/rok BYTY m3 NEBYTY m3

Průtočné množstvf topného média
;/a m3/hod.l

Diferenční tlak
{7 ')(.) ii' P a .

Teplota topného média

dle přílohy č. 5 ke smlouvě o dodávce

tepelné energie oC

Maximální příkon zařízení odběratele
i(2:, ',, hw
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Příloha č. 3

PLATEBNÍ KALENDÁŘ ZÁLOH PRO ROK 2017

Č. smlouvy : 991/07T
Číslo odběratele : 50991

Daňový doklad
Platební kalendář

DODAVATEL:

OLTERM & TD Olomouc, a.s.
Janského 469/8, Povel , 779 00 plomouc
IČO: 47677511' DÍčl CZ4767751l
Zapsáno v obchodnim rejstříku, vedeném
Krajským soudem v Ostravě, zn B/872
čjsloúčtu/kódbanky: 19

Správa nemovitostí Olomouc, a.s.
Školní 202/2a
771 41 0lomouc

ODBERATEL:

Správa nemovitostí Olomouc, a.s.
Šj4olní 202/2a, 771 41 0lomouc?
IČO: 258987j6 DIČ: CZ25898736
Zapsáno v obchodnim rejstříku, vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2548

Čjslo účtu/kód bíu'iky: 2

V Olomouci dne 12.l2.20l6

Dodavatel a odběratel se dohodli na těchto podmínkách poskytovánf záloh za dodávku a odběr tepelné energie v roce 2017:

A) Fakturačn?í období: měsíční.
B) Terrríny splatnosti záíoh, jejich výše a variabilní symboly jsou uvedeny v následujícím rozpisu:

Účetní období
Í
02/20 17

03/2017

04/2017

05/2017

06/20 17

07/20 17

08/2017

09/20 17

10/2017

1l/2017

12/2017

Variabilní symbol
-1170150991
1170250991

1170350991

1170450991

1170550991

1170650991

1170750991

1170850991

1170950991

1171050991

1171150991

1171250991

Základ daně DPHl5% Celkem Kč Splatnost do
05.Ol.20l7
06.02.20l7
06.03.20l7
05.04.20l7
05 .05.20l7
05.06.20l7

07.07.20l7
07.08.20l7
05.09.20l7
05.lO.20l7
06.ll.20l7
05.l2.20l7

C) Výše záloh je stanovena na základě sjednaného odběru tepelné energie na všech odběrných místech odběratele s
měsíčním fakturačním obdobím.

D) Na faktuře bude odečtena skutečná poskytnutá záloha.
E) Při změně cen tepelné energie je dodavatel oprávněn stanovit novou výši záloh.
F) Pro potřeby Kontrolního hlášení považujeme Variabilní symbol za Evidenční číslo daňového dokladu.
Tato dohoda je nedílnou součástí smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie.

Dodavatel :

1 l -12- 20'í6
V Olomouci dne: ........'...'-.......a.-.....-...............

Za ad:aadaavWte
l'i';í

Odběratel:

'2. í 2-O'll...... dne .'=a .....'.....-á..-..a..'.
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PMloha č.4

OLTERM & TD Olomouc, a.s., Janského 469/8, Povel, 779 00 0lomouc
ODBĚROVÝ DIAG?RAM

smlouva č. 50991

ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 991/07T

Platnost pro rok: 2017
pro OM č.: ?308-100/130
Název OM: Masarykova třída 54
Sazba:

Předpoklad množství odběru tepelné energie pro rok 2017

Měsíc
Byty i Nepyty i Nebyty i Teplo T Teplo
TV i UT i TV i celkem i celkem
(GJ) i (GJ) i (GJ) i byty i nebyty

l
!H
I=

Ríjen

l Lňstopad 2
Prosinec 4

7 Celkem 21

Byty
UT
(GJ)

t

l
l

l

t
J
J
l

I

J
l
l
J
l
r
I
J

i
l

r

l

J
l
l
r
l
r

l

l
I

t
J
r
J
r
l
J
J
J
r
r
r
J

";'J='=?' ?í Á?"? 'i
nebyty byty nebyty byty

l 1 I

l l l l

l l l 1

l T r l
í J J 1
l r r l

l r J l

l J J l
l r I l
l l l l

l J l ]
1 l l ]
r J l l

Práva a povinnosti vyplývající ze závazku odběru, byl-li sjednán, zůstávajítímto odběrovým diagramem nedotěena.
Dodavatel: Odběratel:

12 -12- 2016
V Olomouci dne: y ,,Q.l, ..Q.t! Q .!l)..?>..!.í..... dne: .:4..:.'....:..'!4?%.'!l

?
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zd roj : 1308-100/000 VS Masarykova 54 změna č.:3 platná od: í6.2.2010

1. teplotrí křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):
venkovníteplota: 16 14 12 10

teplota vody UT
í denní 48 50 52 54

Uí

0
l

U[

n
l

J

eaJ

-4 -6 -8 -í0 -12 -14 -16
]

73 76 78 80 83 85 87 90

U[

Teplotní křivka
90

85

80 i
l

l
-+-denrí

75

O
Ir
'-70
S

:ť
40

35

30

l
r

r
l

l

í

l

J

l
l

r

l

l
l

i
l

l

f

l
l

F
J
l

l

l

J
J
r

t
r
l
r
J
r

J
r

l

í

í
l

l
l

l

1

FE?.7!
fff=.,W,í

16 14 12 io 8 6 4 2 o .2
Venkovní teploía ('C)

-4 -6 -8 -10 -12 14 16

2. režim provozu zdroje:

a) reŽim topenÍ: základní (16 hod.):
prodloužený (17 hod.):
celodenní (24 hod.):
noční útlum:

ztížené podmínky:
jiný:

od 5,oo hod.
od 5,oo hod.

od 23,oo hod.

do 21 ,oo hod.
do 22,oo hod.

do 5,oo hod. ťč
b) režim ohřevu TUV: základní (16 hod.):

prodloužený (í 7 hod.):
celodenní (24 hod.):
noční útlum:

jiný:

od 5,oo hod.
od 5,oo hod.

od 23,oo hod.

do 21 ,oo hod.
do 22,oo hod.

do 5,oo hod.

Datum platnosti od: 14. prosinec 2000

Dodavatel :

OLTERM&TD Olomouc, a.s.

podpis:
7J1--

číSl0 smlouvy: (7fl/[;':éf
Datum:

.

m
!
m
m
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Přflolia č. 6

POVĚŘENí ODBERATELE
ve smyslu ustanovení bodu A4.6.

smlouvy o dodávce tepelné energie
ěíslo 991/07T

ODBERATEL
Odběratel:
Firma/jméno: Správa nemovitostí Olomouc a.s.
Sí41o/adresa: Olomouc, Skolni 202/2a, PSČ 771 41
IČ/RČ : 25898736
Statut. zástupce: In

tímto pověřuje

za odběrné místo: Masarykova 54 ( I308-100/130 )
jako pov;eřeného zástupce pana (panf)

r.č.(ČOP):jméno a příjmení:- ***-******-**********--****--*********-*-**-*-***---***-****--*L*%J-'

kontaktníadresa: ............................................................................-.--------------------------
kontaktní telefon: ...................................kontaktní e-mail: ................................ .

jednáním s pověřeným zástupcem dodavatele při řešení záležitostí týkajících se
podmínek dodávky a parametíů teplonosné látky v souvislosti s plněním ustanovení
předmětné smlouvy a pro komunikaci s tepelným dispečinkem dodavatele.

Výslovně je pak pově'rená osoba oprávríena:
ke sjednávání příloh a v nich uvedených údajů v rozsahu:
a) Přílohač.l,,Cenytepelnéenergie" ANO-NE*
b) Příloha č.2 ,,Přihláška k odběru tepelné energie" ANO - NE*
c) Příloha č.3 ,,Platebnf kalendář záloh" ANO - NE*
d) Příloha č.4 ,,Odběrový diagram" ANO - NE*
e) Příloha č.5 ,,Teplotní diagramy" ANO - NE*
k provádění kontrolních činností ve smyslu ustanovení bodu A4.8. a bodu
B2.12. smlouvy.

y , ,(,', ;'< .'):í.':Í...'ía *íf!* a' . . ** dne: a?a)a );. :. !.-* . ,,» .?+' l

/ odběratel /

Pověření přijímám. Vpřípadě mé nepřítomnosti se zavazuji dodavateli tuto
skutečnost oznámit a sdělit kontaktní osobu pro neodkladné faktické úkony
v souvislosti s dodávkou tepelné energie po dobu mé nepřítomnosti.

V ,................... dne:

/ pověřená osoba /
* Nehodící se škrtněte
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Příloha č.8

OLTERM & TD Olomouc, a.s. Olomouc, Janského 469/8, PSČ: 779 00

Seznam odběrných míst ÚT a TV
Čjs]o q4b:ratele:???5?09???91

Seznam odběrných míst, na které se vztahuje kupní smlouva: č. 991/07T

číslo odběrného místa:
?308-100/130

zkrácený název odběrného mfsta:
Masarykova třída 54

číslo zdroje:
I308-100/000

název zdroje:
Masaiykova třída 54

Seznam obsahuje celkem 1 odběrné místo.

Seznam odběrných míst je platný ke dniOl.l0.20ll.
Dojde-li ke změně v rozsahu sjednaných odběrných mfst, platnost tohoto seznamu zaniká. Dodavatel vydá aktualízovaný
seznam odběrných míst v souladu se smlouvou o dodávce tepelné energie.

1 l -12- 2011
V Olomouci dne:

Za dodavatele

Strana 1 z 1
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Dodatek
ke Smloiis š «'í dcidíií se tepcliié energie číslo: 991 /0'.? -l'

Dodavatel:

Firma:

Sídlo:

Údaj o zápisu:
IČ:
Zastoupena :
(dále jcn dodavatel)

OLTER:I1 & TD Olomouc, a.s.
O!omouc. Janského 469/8, PSČ 779 00
Zapsána aía obJí. rejstříku u K S v Ostravě, odd. B. t'líjka 872
476775 '. i

a

Qd,běratel:
Firma/jméno:
Sídlo/adresa:

Údaj o zápísu:
IČ/RČ :
Statut, zástupee:
(dá)e jeri odběratel)

SNO a.s. - SSD Masarykova 54
Oiomoxic, Šlolní čp. 202/2a, PSČ 771 4]Zap;án:i-v ob:..h.-rej::tříku u 7.:. .-. soudu v . .-: . .'. '. . ' .. odd. .at., vložka . . . .". .....
25898Ť36

se sr souladu s ustanovením bodu ,A7.H. Snilouvy o dodávce tepelné cíiergie dohodli na uzavřeíií
tohoto Dodatku, kterým se mění shorxi us edená Smlouva o dodávce tepelné encrgíe takto:

1.

Text ustanovení bodů B3.2. až B3.3. se v'ypouští a nalirazuje novým textem bodů B3.2. až B3.3. ve
zněx»Í:

B3.2. Množství vody a tepla pro přípravu TV, spotřebované jednotíivým odběratelem, je součtein
oddělených odběrů vody a tepla stanovených na jediiot?ivá odběrná místa či jejich části sjednané v příloze
č. 2 této smlouvy.

Pravidla pro případ spoler:ne přípravy teplé vody pro vlce odběrn ýcti mísí
V přípaíM přlpravy TV z jednoho z;Jrcíje pro vlce odběrných míst * zásobovaiii3 loka?ítě plati:
B3.2.l. MnOžStVi vOdy prO příprayu TV (vC) spotřebované na zásnbt+'íaqé lokaiitě se určl zúdajů

centrálnlho vodoměru ííistalovant'ho na zdroji tepelné energie.
B3.2.2. Množstvi tepla, spoltebnvaneliO pro pŤipravu TV (Q7,) ria zásubovaíié lokalítě, se určl z udíi)ů

měřidla tepla pro 1 V na zdro)i tepe)ne energie nebo v případé nernéřen>'ch odběru vypočtem .
B3.2.3, Mrxožství vody, spoffebované odběratelen'i na odběrném íiisíč či jel:o části, se určí poníěrným

podílern z údajů centrálnítni vodoměru na vstupu vod> do sysiéma TV instalovanébo na zíjroji
tepelné energie. Podíl připadaiící na odběrné místo odběraíele hvde síanoven v souladu s pla!nou
legislatívou následovne:

a) v případč obdržení úcfajů z poměrových měřidel spotřeb, leplé srod> (byíových a nebyíových
vodoměrů TV) od sv'>ech spotřcbitelů, Se údaj centrá!ního vodoriičru (VC) rozdělí úrněrně podíe
SOučtu údaJů Z pomérov'ýcll měřidel SpOtteb'[ TV V ZúčtOlaaCICh JCdnt.ŤltáCh. POkud Je ínstaloVáno
rněření spotřeby teplé vod>' na vst?ipíi do zúčtovací jednotk> použije se přednostně před součtein
údajů z poměrovýeh ničříJcl spoířcby TS' v zúčíovacích jc*oíkácl: úáh: iobolo měřeni;

b) v případč, že:
- v některých objektecíi iiap?'+jených na odběrné rmsto nejsou instalos ána poměrová rn!'řídla, nebo
- za toto odběrné místo nejsou v duliodnutém termnu předán>' údqje z liorríěrových měřidcl spotřeby

TV, nebo
- je u bytového odběru odhčratclem uveden údaj o spoxřebé. lierý se: liší od prí;měrné spotřeby

V t0mt0 0dběnlém miSlé iŤ} ! 2 předCháZejíCíCh fakturačních ObdObí O l íC@ než 50%,
toto odběrné místo se pos ;ižu?je za neměřené a spotřeba vod>' sc síanoví prO tOtO odberné rnfsto čí
jeho část jako 1,5násobck srovnaíelné spot'rcby síanovené dodataíclem podle poslední známé
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měřcné SpOtřebý tOhOtO OdběnléllO místa; ťleni-Il ani tatO hOdnOta znáí'na nCbO dOšl0 k podstaíne
změně parametrů tohoto odbérného mista, dodavatel provcdc odboriiý od)iad spotřeby;

B3.2.4. Spotřeba tepla pro přípravu TV na odběrnýcli mistec)'i jednotíivých odběratelů se určj poín'rným
podílem z celkoví:ho množství (určeného z ú,dí5jů niěřidla tepla pro l-V na zdroji tepeliié energiez údaj

in?).nebo v připadě neměřcných odb'rů výpočtei
B3.2.5. P Odil př?pada.l iCí na Odbětallé nlíStO odběratele či JC.hO čáSt Se V}'pOčl(' tak, že lldaJ SpOtřeb' tepla pr0

TV ((',)T1,) na zdroji tcpclné energie se rozdčli na složku základni (Ql,,/l - 0,3 Q1,,,) a složku
spotřební (QT,,S, = 0,7 Q,,,V).
Složka základrií Q.I,,?.L se rozdělí na odběrná m{sta jedriotlivých odběratelů poměreín jqjiclí
podlahové plochy.
Složka spotřebni QT,s se rozdělí iia odběrná mjsta jednotlivých odběratelů poměrcín množstvíl
teplé vody jimi spotřebované iia odběrném mistt' stanoveným dle bodu B3.2.3 .

B3.2.ó. Dodavatel na žádOSt odMratele umožní nahiédnutim dO pOdkladu OVěřenJ vstupnich údajtl pr0
rozdělování nákladů za dodávku tepelné energie ria .iednotlivá odběmá místa při společném mUení
množstvi odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro vice odběrných mist.

B3.3. Dodavatel použije pro potřeby yyúčtováni d!e článku B3.2.3. a B3.2.5. této smlouvy údaje
z poměrových měřidel spotřeby TV odběi'atele za následu.iících podmínek:
a) údaje budou předávány souhrnně (součet všech údajů z pomérových měřidel zvětšený o údaj spotřeby

TV ve společných prostorech - prádelna apod., a součet údají'y z poměrových iněřidel v nebytových
prostorech) samostatné za každé odbémé misto pro bytový a nebytový odběr za příslušný kiilendářni
mésic;

b) odečet musí být proveden v posledrii den v íésíci;
c) předávané údaje musí být potvrzeny povětenýrn zástupcem odtx'ratele;
d) údaje musí být předány vžc!y písemně, a io osobně, e-mailem ríebo fayern ďoďavateli do 5. pracovního

dr.e v měsici;

e.) měřidla n')uSi SplňOVat pO;':EldaVks' metro.'ogického zákonag a muSi být zabezpečeríy prOti ne'?ááouCl
íanipt;lací, Rd:v' Za splněn: těChtO podmínek OdpOVídá Odběratí-'1, kte!Tha' Je přlpadné nesplnění podminek
pro pou!.ití takovýchto údaju pro rozúčtování povií'ien dodavateli ozriái'nit.

f) Pokud 'idaj měřicího zařfzcnf vc spolcčné přfpravné tep!é vody ;:e vyš!í o 15 e-;» úebo více než součet
údajů z poiněrových měřidel všech odbérr.ých míst podle pism. a), rozdělují se náklady spotřební
složky ze všech odběrných míst odpovidající seučtií ůdajů z í'riěřepí s'e všech odběrriých místech .iako
slcžka spotřební dle bodu B3.2.5., zbýva3ící náklady jako složka základm dle bodu B3.2.5. réto
smlouv>í,

g) Pokud údaje z poměrových i'něřídel spotřeby T V neoudou předány stanovenou formou a ve stanoveném
termfnu, nebo rie.jsou splnény podmínky pro jejich pou;zití, buďe odběrné misto považovár+o za
nemť=řerié a bude se postupovat podlc bodu B3.2 3. b) srnloavy.
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Ostatní smluvní ojednání z'astávají beze změn.

N«.

Tento dodatek nabývá platíiosti dnem podpisu a úcinnosti k ?. 1.2011 a vyl'iotovuje se ve dvou
stcjnopÍsech.
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