
Dodatekč. 13/2014

ke Smlouvě o dodávce tepla Ze dne 10.12.2001, ěíslo 8b/2002, který níže uvedeného dne,
měsíce a roku uzavřeli

1. Distribuce tepla Třinec, a.s.
739 61 Třinec - Lyžbice, Máchova 1131
IČ: 64609812,
DIČ: CZ64609812
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, v1. 1168
držitel licence č. 320100466 - skupina 32 rozvod tepelné energie, vydané Energetickým
regulačním úřadem
bankovní Spojení:

jednající: Ing. Milanem Sikorou, předsedou představenstva
jako dodavatel

a

2. Česká spořitelna, a.s.
140 00 Praha 4 Olbrachtova 1929/62
IC: 45244782 DIC: CZ699001261
Zapsaná v obchodním re'stříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1171hflnkflvnžspøjflnflz_
zastoupená ředitelem odboru správy majetku
jako odběratel

A.

V souladu Sbodem 4. kapitoly II. Cena tepla, s účinností od 1.1.2014 Se bod 1. vkap. 11
uvedené smlouvy vypouští a nahrazuje následujícím Zněním :

Cena tepelné energie je věcně usměrňovanou cenou vypoětenou v souladu S ustanovením § 6
Zákona ě. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí 'vyhlášky č. 450/2009
Sb., o cenách a s cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu ě. 2/2013 ze dne
1. listopadu 2013, k cenám tepelné energie.

Hovoří~li Se Vtéto Smlouvě či jejich přílohách o ceně tepla, mysli se tím vždy cena věcně
usměrňovaná.

1. Cena tepla v horké vodě dodávané do předávací stanice odběratele se stanoví
ve výši 240,40 Kč / 1 GJ (cena bez DPH)

B.

V kapitole VIII. „Závěrečná ustanovení se bod 2 vypouští a nahrazuje Se tímto Zněním :

„2. Tato smlouva může být měněna s výjimkou uvedenou v tomto bodě dále pouze písemnými
dodatky, které budou chronologicky ěíslovány. Smluvní strany si sjednávají, že
s přihlédnutím k dosavadní praxí zavedené mezi smluvními stranami, nabídka uěiněná
doručením návrhu dodatku ke smlouvě Odběrateli je přijata tím, že Dodavatelem poskytnuté
plnění Odběratel přijme.“



C.

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy Ve znění jejich uzavřených dodatků, která nejsou dotčena
tímto dodatkem:ł zůstávají V platnosti beze zınën.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 01.01.2014.

V Třinci, 18.12.2013

Předse apre s avens a


