
Smlouva o dodávce tepla.,
číslo : 8b /2002

kterou podle uSt. § 76 odSt. 3 Zákona Č. 458/20(_›0 Sb. a uSt. § 409 a nasi. obchodního Zákoníku

dnešního dne. If ıeSice a rokiu ISS/.at reli

l. Distribuce tepla Třinec, a. S
739 61 Třinec- L3žbice Máchoxa liší
Íıfi- ŠÉÉUUĚÉ _;

níž; SSS--SSSSSSšz
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem v ŰStravě oddíì B., vi. i E68
držitel licence č. 320100466 - Skupina 32 rozvod tepelné energie, vydané
Energetickvm regulačním úřadem

Zastoupená Svým ředitelem Ing. Milanem Sikorou

jako dodavatel na Stranějedne'

SJ
)

4. Česká Spořitelna, a.S.A
Olbrachtova 1929/62 140 00 Praha 4
Zastoupená ředitelem Odboru Správ3 majetku Ing. Jiřím Burešem
IČ: 45244782 DIČ: 001-45244782
bankovní Spojení:

jako Odběratelé na Straně druhe'

Dodavatel se Zavazuje odběratelům dodavat a odběratele se Zavazuji od něj odebírat
teplo v horké vodě do předavaci stanice v objektu Čp. l l4l na nam. Svobody v Třinci Lyžbicích,
kteıý je ve Vlastnictví Finančního ředitelství v Ostravě a V němž Sídlí

Finanční úřad v Třinci
Česká pojišťovna, as. jednatelství Třinec (jako nájemce)
Česká Spořitelna as., expozitura Třinec (jako nájemce)

a to pro ústředního topení Za následujících podmínek :
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I.
Dodávky a Odběr tepla

l. Dodavatel a odběratel jsou k dodávkám a odběru tepla povinni po celou dobu trvání této
smlouvy, nenastanou-li Skutečnosti, uvedené v technických a dodacích podmínkách jakožto
příloze č. l ktéto Smlouvě, pro které je dodavatel oprávněn dodávky tepla omezit nebo
přerušit.

2. Výkon, množství, časový průběh odběru tepelné energie a místo předání Stanoví odběrový
diagram, který tvoří nedílnou přílohu č. 2 této Smlouvě.

3. Základní parametry dodávaného a vráceného teplonosného média, kterými jsou teplota, tlak,
tlakový rozdíl a hmotnostní nebo objemový průtok, jsou rovněž sjednány vodběrovém
diagramu podle předcházejícího odstavce.

H.
Cena tepla

Cena tepelné energie je věcně usměrňovanou cenou vypočtenou v Souladu Se Zákonem
č. 526/1990 Sb., cenovým rozhodnutím č. 5/2001 vydaným Energetickým regulačním
úřadem.

Hovoří-li Se v této Smlouvě či jejich přílohách o ceně tepla, myslí Se tím vždy cena
věcně usměrňovaná.

l. Cena tepla v horké vodě pro ostatní sektor dodávané do PS odběratele
Se Stanoví ve výši 195,10 Kč / l GJ (cena bez DPH)

2. Odběratel je povinen hradit dodavateli cenu tepla podle předcházejícího odstavce po
jejím Zvýšení o částku rovnající Se dani Z přidané hodnoty, (5%), t.j. 204,86 Kč/GJ.
Dodavatel je oprávněn cenu tepla Zvýšit i jednostranně, dojde-li bez jeho Zavinění ke

Změně kterékoliv nákladové položlq/ v cenové kalkulaci, podle níž byla tato cena určena,
přičemž k tomuto Zvýšení je oprávněn vždy o částku odpovídající této Změně nákladové
položky. Zvýšení ceny tepla, které je dodavatel povinen odběrateli oznámit, je účinné ode
dne účinnosti Změny nákladové položky.

. Cena tepla podle odstavce l. je cenou Sjednanou pro kalendářní rok 2002. Cenu tepla pro
každý následující kalendářní rok je dodavatel povinen určit v souladu S právními předpisy
či rozhodnutími státních orgánů, regulujícími jejich výši, a odběrateli je písemně oznámit
nejpozději do 3 l. dne každého kalendářního roku.

DJ
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III.
Platební a fakturační podmínky

l. Všichni účastníci této Smlouvy Se dohodli, že dodávka tepla naměřená na vstupním měřidle
tepla v předávací Stanici bude rozdělena mezi všechny tři odběratele v následujícím
poměru :

Finanční ředitelství v Ostravě - 47,2% Z celkového množství dodaného teplaV
Ceská pojišťovna as. - 13,2% Z celkového množství dodaného tepla
Ceská Spořitelna as. - 39,6% Z celkového množství dodaného tepla
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Každý Z odběratelů je povinen dodavateli hradit Vždy cenu tepla Za uplynulý měsíc na
Základě faktur, vystavených dodavatelem Vždy do 15. dne následujícího kalendářního
měsíce a vycházejících Ze Skutečného množství dodaného tepla vuplynulém měsíci a
Z ceny jednoho GJ, Sjednané v kapitole II. smlouvy.
Splatnost jednotlivých faktur je lS-ti denní.

IV.
Měření dodávek tepla

Způsob měření odebraného tepla, jakož i přístup dodavatele kměřícím a ovládacím
zařízením jsou Sjednány v technických a dodacích podmínkách podle odst. l. kapitoly I.
této Smlouvy.
Odběratel je povinen veškerá měřicí Zařízení, která měří hodnoty rozhodné pro určení
odběru tepla, Zabezpečit před jakýmikoliv neoprávněnými Zásahy do jejich stavu či před
neoprávněnými manipulacemi S nimi. Za neoprávněný Zásah se přitom považuje též
odpojení řívodu eíektric 'e' energie rflěřcea -arzem polní němu dojde bez
předchozí dohody odběratele s dodavatelem.
Dojde-li kneoprávněnému Zásahu či kneoprávněné manipulaci podle předcházejícího
odstavce, je odběratel povinen dodavateli Zaplatit smluvní pokutu Ve výši 3 % Ze svého
průměrného měsíčního odběru tepelné energie. Tato pokuta se zvyšuje na dvojnásobek,
dojde-li kneoprávněnému Zásahu či k neoprávněné manipulaci opakovaně v průběhu 6
měsíců následujících po kterékoliv výzvě dodavatele k Zaplacení dřívější pokuty. Smluvní
pokuta je vždy Splatná do 10 dnů ode dne doručení odběrateli výzvy dodavatele k jejímu
zaplacení-
Sjednáním a Zaplacenim smluvní pokuty podle předcházejícího odstavce se odběratel
nezprošťuje Své povinnosti knáhradě škody způsobené neoprávněným Zásahem do
měřícího zařízení či neoprávněnou manipulací s nim.
Dojde-li kporuše měřícího Zařízení, bude spotřeba Za neměřené obdobi doúčtována
V souladu s technickými a dodacími podmínkami a odběrovým diagramem.

Odběratel je povinen umožnit dodavateli kdykoliv přístup kměřicim a ovládacím
zařízením za účelem jejich kontroly, provedení odpisů hodnot z měřičů tepla, oprav a
údržby měřicích nebo ovládacích Zařízení V souladu S technickými a dodacími
podmínkami a odběrovým diagramem. Přístup je Odběratel povinen dodavateli umožnit
na Základě telefonické nebo písemné výzvy nejpozději do 48 hodin po obdržení takové
vyZVy.

V.
.Sırılıçs

.Nezaplatí-li některá Ze Shora jmenovaných Smluvních Stran peněžité plnění podle
předchozích kapitol této smlouvy Včas a v jeho plné výši, je povinna uhradit druhé
smluvní Straně smluvní pokutu Ve Výši 0,05 O/0 z dlužné částky Za každý den tohoto svého
prodlení.
Obě shora jmenované Smluvní Strany shodně konstatují, že další odběr tepla, aniž byla
řádně a včas uhrazena cena dříve odebraného tepla nebo aniž byly řádně a včas uhrazeny
veškeré dosud Splatné Splátky podle předcházející kapitoly, je odběrem neoprávněným Ve
smyslu ustanovení § 89 odst. l. písm. a) Zákona č. 45 8/2000 Sb. s právem dodavatele jeho
další dodávky omezit nebo přerušit na Základě ustanovení § 76 odst. 4 písm. i) téhož
Zákona při Současném dodržení podmínek podle následujícího odstavce této Smlouvy.
Bude-li odběratel Vprodlení Se Zaplacenim ceny tepla nebo kterékoliv splátky podle
předcházejí kapitoly po dobu delší 30 dnů, je dodavatel oprávněn jej na tuto Skutečnost
písemně upozornit S pohrůžkou, že V případě dalšího prodlení S placením kterékoliv této či
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budoucí dlužné částky po uplynutí 15 dnů ode dne tohoto upozornění dodávky tepla pro
něj přeruší.

4. Neuhradi-li odběratel Své Závazky podle předcházejícího odstavce ani ve lhůtě uvedené
v předcházejícím odstavci , je dodavatel oprávněn po uplynutí této lhůty dodávky tepla
pro odběratele přerušit v termínu, který mu předem ve Svém upozorněni oznámí, a to na
dobu do zaplacení veškerých částek, které Inu podle této Smlouvy odběratel dluží.

5. Dodavatel neodpovídá odběrateli za škody, které mu tímto přerušením dodávky tepla
vzniknou.

6. Každé Zpětné připojení odběru tepelné energie po předchozím Odpojení prodávajícím
Z důvodu nesplnění podmínek uvedených v upomínce plateb vprodlení kupujícího za
odebranou tepelnou energii je ze Strany prodávajícího provedeno po úhradě pokuty ve
výši 5 000,- Kč.

l. Kromě přerušení dodávek tepla podle předcházející kapitoly je dodavatel Oprávněn
dodávky tepla přerušit nebo omezit v nezbytném rozsahu též
a) při bezprostředním ohrožení života, Zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto

stavů,
b) při stavech nouze v důsledku

- živelných událostí,
- opatření Státních orgánů Za nouzového Stavu, Stavu ohrožení Státu nebo válečného

Stavu,
- havárií na výrobních či rozvodných zařízeních,
- dlouhodobého nedostatku základních Zdrojů, kterými jsou paliva, elektřina a voda,
- Smogové Situace podle Zvláštních předpisů,
- teroristického činu,

c) při provádění plánovaných rekonstrukci, oprav, udržbových a revizních prací, pokud
jsou oznámeny nejméně 15 dní předem,

d) při prováděných nezbytných manipulacích na dobu 4 hodin,
e) při havarijním přerušení či omezení nezbytných provozních dodávek teplonosné látky

nebo paliv a energií poskytovaných jinými dodavateli,
f) při vzniku a odstraňování havárií a poruch na Zařízeních pro rozvod a výrobu tepelné

energie na dobu nezbytně nutnou,
g) při nedodržení povinností odběratele upravit při Změně parametrů teplonosné látky

v Souladu s územní energetickou koncepcí nebo v Zájmu technického rozvoje na Svůj
náklad Své odběrné tepelné Zařízení tak, aby odpovídalo uvedeným změnám, nebo
včas vypovědět smlouvu o dodávce tepelné energie (§77 Odst. 4 Zákona),

h) při neoprávněném odběru tepla, kterým se rozumí
- odběr bez souhlasu dodavatele nebo v rozporu S uzavřenou Smlouvou,
- odběr při opakovaném neplnění Smluvené platební povinnosti včetně záloh,
- odběr bez měřícího Zařízení nebo odběr přes měřicí zařízení, které v důsledku

zásahu odběratele odběr nezaznamenává nebo zaznamenává Odběr menší než
Skutečný,

- odběr měřicím zařízením přemístěným bez Souhlasu dodavatele,
- odběr měřicím Zařízením, na němž bylo porušeno Zajištění proti neoprávněné

manipulaci a odběratel nesplnil svou povinnost neprodleně oznámit dodavateli
porušení měřícího zařízení nebo jeho zajištění,

i) Jestliže odběratel používá Zařízení, která ohrožují život, Zdraví nebo majetek osob,
nebo ovlivňují kvalitu dodávek v neprospěch dalších odběratelů.

Str. 4



w
LI.

)
k.)

'LJ
J

[Q
›--

›
Q

UI
Dodavatel je povinen Obnovit přerušenou nebo omezenou dodávku tepla bezprostředně po
odstranění příčin. ktere' vedly k jejímu přerušení nebo omezení.
Není-li dále sjednáno nebo právními předpisy Stanoveno jinak, je právo na náhradu škody
a ušlěho Zisku v případech přerušení nebo omezení dodávek tepla vyloučeno.

omezení dodávek tepía zdůvodn plánovaných rekonstrukcí. ona žíz
revizních prací nejméně l5 dnů předem. Nesplní-li dodavatel tuto svou oznamovací
povinnost. je poˇvínen odběrateli nanradit Z tohoto důvodu, vzniklou škodu a usb zisk.

VH.
Zastupování smluvních Stran

K Zastupování shora jmenovaných smluvních stran při realizací teto smlouvy se určují

~ za odběratele ....................... tel. ................

Dojde-li ke změně takto určených osob'ü je tato Změna pro druhou smluvní Stranu účinná
ode dne doručení jí písemného oznámení teto skutečnosti.
Ke sjednávání Změn teto smlouvy a kjejí výpovědí či odstoupení jsou oprávněny jen
Statutární orgány obou smluvních Stran.

VIII.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se Sjednává ode dne 1.1.2002 na dobu neurčitou.
Tato Smlouva může být měněna jen písemnýmí dodatky.
Tato smlouva ruší a nahrazuje dosavadní kupní smlouvu s-72b/OO ze dne 20.12.00 ve
znění veškerých jejich dodatků.
Každá Ze shora jmenovaných smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět s 3
měsíční výpovědní dobou, počínající běžet prve'ho dne kalendářního měsíce následujícího
po doručení písemné výpovědi druhe smluvní straně.
Tato smlouva. může být rovněž zrušena písemnou dohodou Smluvních stran.

Nedílnou součástí teto smlouvy jsou technicke a dodací podmínky označené jako příloha
č. l a Odběrový diagram označený jako příloha č. 2 smlouvy. Obě tyto přílohy musí být
datovány a podepsaný oběma smluvními stranami. V odběrověm diagramu je odběratel
povinen doplnit udajeI jejichž správnost svým podpisem na odběrovem diagramu
stvrzuje. Bez všech těchto náležitostí je tato smlouva neplatná Z důvodu neuplnosti a
neurčitosti. takže dodavatel není oprávněn na jejim základě plnit.

V Třinci dne 10.12.200l

dodá odběratel
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