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Číslo smlouvy: 14227 

Ujednání o ceně 

Dodavatelem: 
Veolia Energie ČR, a.s. 
28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
Zapsáno v obchod nim rejstfiku, vedeném 
Krajským soudem v Ostravě sp.zn.B 318 
IČO: 45193410 
DIČ: CZ451934 10 

a 

Odběratelem: 

Univerzita Palackého v Olomouci 
Křižkovského 511/8, 779 00 Olomouc 

IČO: 61989592 
DIČ: CZ61989592 

uzavřené mezi 

Univerzita Palackého v Olomouci 
Křižkovského 8 
771 47 Olomouc 

1. Smluvní strany sjednávají toto ujednání o ceně tepelné energie a nosných médií v souladu s ustanoveními zák. č. 
89/2012 Sb., zák. č. 458/2000 Sb. a zák. č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisít, a ,v souladu s cenovým 
rozhodnutím ERU č. 2/2013 ze dne 1. listopadu 2013, ve znění cenového rozhodnutí ERU č. 4/20 15 ze dne 6. 
listopadu 2015, kterým se mění cenové rozhodnutí ERU č. 2/2013. 

2. Cena dodávané a odebírané tepelné energie a nosných medií se sjednává v souladu s uzavřenou smlouvou a je její 
nedílnou součástí. 

3. V případě, že součástí dodávky tepelné energie a nosných médií bude také dodávka studené pitné vody pro přípravu 
teplé vody (vodné, stočné), bude dodavatel odběratel i účtovat tuto vodu v ceně, která bude dodavateli účtována 
dodavatelem vody. 

4. Cena tepelné energie a nosného média je: 

Sazba: 500P04 
Byty- Stálý plat celkem dle MW sj. 
Byty - Teplo celkem 
Doplňovaná voda 
Nebyty- Stálý plat celkem dle MW sj. 
Nebyty - Teplo celkem 
Nevrácený kondenzát 

Kč/MW/měsíc 

Kč/OJ 

Kč/t 

Kč/MW/měsíc 

Kč/OJ 

Kč/t 

K cenám uvedených v čl. 3 a čl. 4 tohoto ujednání bude při vyúčtování připočítána daň z přidané hodnoty (DPH) ve 
výši stanovené zái<Onem. 
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5. Toto ujednání má platnost od 01. ledna 2017 do 31. prosince 2017. 

6. Zařazení odběrného místa do příslušné sazby je uvedeno v odběrovém diagramu. 

7. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit cenu tepla v případě změn obecně závazných předpisů, které mohou mít vliv na 
cenu tepla, a to s účinností ke dni vzniku těchto změn a odběratel se zavazuje nově stanovenou cenu uhradit. 
Dodavatel je povinen změnu ceny písemně oznámit odběrateli bez odkladu po stanovení ceny. 

8. Pro případ nedodržení termínu úhrady faktur a jejich výše ve lhůtě splatnosti sjednávají strany smluvní pokutu ve 
výši 0 .050% z dlužné částky za každý den prodlení. 

V Ostravě 15.12.2016 

Za dodavatele: 

ředitel Regionu Střední Morava 
na základě plné moci ze dne 1.1.2016 

 . 
Za odběratele: 



Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 333717, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
Region Střední Morava, Okružní, 779 00 Olomouc 

Číslo smlouvy: 14227 
, v 

DIAGRAM NA DODA VKU A ODBER TEPLA 
pro odběrné místo: C51 0-417 

Platnost pro rok: 2017 
Název OM: ŮM a TM (Biomedreg),Hněvotínská 5,01omouc 
Sazba: 500P04 

Tepelná energie v GJ MW sjednané pro výpočet stálého platu GJ sjednané pro výpočet 
stálého platu 

ne byty byty ne byty byty 
Leden 0,000 
U nor 0,000 
Březen 0,000 
Duben 0,000 
Květen 0,000 
Cerven 0,000 
Cervenec 0,000 
Srpen 0,000 
Záři 0,000 
Ríjen 0,000 
Listopad 0,000 
Prosinec 0,000 
ROK 

ne byty byty 
podlahová plocha (m2) 7 500,00 
podlahová plocha (m2) - pro rozúčtování 0,00 
počet bytových jednotek zásobovaných tepelnou energii 
podíl dodaného tepla (%) 100,00 

0,00 o 

0,00 

0,00 

Odběratel prohlašuje, že rozdělení podlahových ploch odpovídá skutečnosti a že nahlásí dodavateli každou změnu výměry 
podlahové plochy bytových a nebytových prostor. 

Plnění odběru tepla podle tohoto diagramu je podmíněno uzavřením "Ujednání o ceně". 

Zmocněnec odběratele pro jednání 
(jméno) 

Další ujednán!: 

Olomouc dne 15.12.2016 
a 
O 

dgdav~tele 

Vedoucí útvaru péče o zákazníka 

6 

(telefon) 

V .... ............................................ dne .................. .. 

Za odběratele 



Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 333717, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
Region Střední Morava, Okružní, 779 00 Olomouc 

Číslo smlouvy: 14227 
, v 

DIAGRAM NA DODA VKU A OD BER TEPLA 
pro odběrné místo: C5l 0-302 

Platnost pro rok: 2017 
Název OM: Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc 
Sazba: 500P04 

Tepelná energie v GJ MW sjednané pro výpočet stálého platu GJ sjednané pro výpočet 
stálého platu 

ne byty byty nebyty byty 
Leden  0,000 
U nor  0,000 
Březen  0,000 
Duben  0,000 
Květen  0,000 
Cerven  0,000 
Cervenec  0,000 
Srpen  0,000 
Září  0,000 
Ríjen  0,000 
Listopad  0,000 
Prosinec  0,000 
ROK 

nebyty byty 
podlahová plocha (m2) 19 462,00 
podlahová plocha (m2) - pro rozúčtování 0,00 
počet bytových jednotek zásobovaných tepelnou energii 
podíl dodaného tepla(%) lOO,OO 

0,00 
0,00 

0,00 

Odběratel prohlašuje, že rozdělení podlahových ploch odpovídá skutečnosti a že nahlásí dodavateli každou změnu výměry 
podlahové plochy bytových a nebytových prostor. 

Plnění odběru tepla podle tohoto diagramu je podmíněno uzavřením "Ujednání o ceně". 

Zmocněnec odběratele pro jednání 

Další ujednáni: 

Olomouc dne 15.12.2016 

Za dgdavatele 

Vedouc péče níka 

(jméno) (telefon) 

V ................ .... ........ .. .. .............. .. dne .................. .. 

Za odběratele 



Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 333717, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
Region Střední Morava, Okružní, 779 00 Olomouc 

Číslo smlouvy: 14227 
, v 

DIAGRAM NA DODA VKU A ODBER TEPLA 
pro odběrné místo: C51 0-418 

Platnost pro rok: 2017 
Název OM: Dostavba TÚ LF, Hněvotínská 3, Olomouc 
Sazba: 500P04 

Tepelná energie v GJ MW sjednané pro výpočet stálého platu GJ sjednané pro výpočet 
stálého platu 

nebyty byty ne byty byty 
Leden 0,000 
U nor 0,000 
Březen 0,000 
Duben 0,000 
Květen 0,000 
Cerven 0,000 
Cervenec 0,000 
Srpen 0,000 
Září 0,000 
Ríjen 0,000 
L istopad 0,000 
Prosinec 0,000 
ROK 

nebyty byty 
podlahová plocha (m2) 18 920,00 
podlahová plocha (m2) - pro rozúčtování 0,00 
počet bytových jednotek zásobovaných tepelnou energif 
podíl dodaného tepla (%) 100,00 

0,00 
0,00 

0,00 

Odběratel prohlašuje, že rozdělení podlahových ploch odpovídá skutečnosti a že nahlásí dodavateli každou změnu výměry 
podlahové plochy bytových a nebytových prostor. 

Plnění odběru tepla podle tohoto diagramu je podmíněno uzavřením "Ujednání o ceně". 

Zmocněnec odběratele pro jednání 
Gméno) 

Další ujednání: 

Olomouc dne 15.12.2016 

Za dodavatele 

Vedoucí útvaru péče o zákazníka 

(telefon) 

V ................................................ dne ...... .... .. ....... . 

Za odběratele 




