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Smlouva o dodávce tepla,
číslo : 14/2002

kterou podle ust. § 76 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. a uSt. § 409 a násl. Obchodního Zákoníku
dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli

Distribuce tepla Třinec, a.s.
739 61 Třinec - Lyžbice, Máchova 1131
IČ: 64609812
DIČ: 364-64609812
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem v Ostravě oddíl B, vl. 1168
držitel licence č. 320100466 - skupina 32 rozvod tepelné energie, vydané
Energetickým regulačním úřadem

bankovní spojení:_

zastoupená Svým ředitelem Ing. Milanem Sikoroıı

jako dodavatel

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
700 44 Ostrava -- Zábřeh, Výškovická 40
IČ: 70884561
DIČ: není plátce
bankovní spojení

Zastoupená krajským ředitelem plk. Ing. Zdenkem Nytrou

jako odběratel

Dodavatel Se Zavazuj e odběrateli dodávat a Odběratel Se Zavazuje Od něj odebírat
teplo

- v teplé vodě Z předávací Stanice (dále jen „předávací Stanice“ / PS)
„Požární zbrojnice v Třinci 1“ provozované dodavatelem,

a to pro vytápění za následujících podmínek:
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I.
Dodávky a Odběr tepla

1. 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 ě. 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 ě. 2 této smlouvě.

3. Základní parametry dodávaného a vráceného teplonosného média, kterými jsou teplota, tlak,
tlakový rozdíl a hmotnostní nebo obj etnový průtok, jsou rovněž sj ednány v odběrove'm
diagramu podle předcházejícího odstavce,

u.
çnlıatspda

Cena tepelné energie je věcně usměrňovanou cenou vypočtenou v souladu se zákonem
ě. 526/1990 Sb., cenovým rozhodnutím ě. 5/2001 vydaným Energetickým regulačním
úřademt

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

l. Cena tepla v teplé vodě pro ostatní sektor z PS dodavatele
se stanoví ve výši 246,10 .Kč l 1 GJ (cena bez DPH)

2. Odběratel je povinen hradit dodavateli cenu tepla podle předcházejícího Odstavec po
jejím zvýšení o částku rovnající se dani z přidané hodnoty, která činí 5%.

3. Dodavatel je oprávněn cenu tepla zvýšit i jednostranně, dojde-li bez jeho zavinění ke
Změně kterékoliv nákladové položky v cenové kalkulaci, podle níž byla tato cena určena,
přičemž ktornuto Zvýšení je oprávněn vždy o částku odpovídající této změně nákladové
položky. Zvýšení ceny tepla, které je dodavatel povinen odběrateli oznámit, je účinné ode
dne účinno sti změny nákladové položky.

4. Cena tepla podle odstavce l. je cenou sjednanou pro kalendäní rok 2002. Cenu tepla pro
každý následující kalendářní rok je dodavatel povinen určit v Souladu S právními předpisy
ěi rozhodnutími Státních orgánů, regulujícími jejich výši, a odběrateli je písemně Oznámit
nejpozději do 31. dne každého kalendářního roku.

III.
Platební a faktggąění podmínky

1. Odběratel je povinen dodavateli hradit bezhotovostně na jeho účet uvedený v jeho Smlouvě
cenu tepla za každý uplynulý měsíc na Základě faktur, vystavených dodavatelem vždy do lfš .
dne následujícího kalendářního měsíce a vycházejících ze skutečného množství dodaného
tepla v uplynulém měsíci a z ceny jednoho GI , Sjednané v kapitole II. Smlouvy.
Splatnost jednotlivých faktur je 15~ti denní.
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5.

IV..
Měägí dodávek tenlą

Způsob měření odebraného tepla, jakož i přístup dodavatele k měřicím 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 přívodu elektrické energie k měřícírnu zařízení, pokud k němu dojde bez
předchozí dohody odběratele S dodavatelem.
Dojde-li k neoprávněnému 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 k neoprávněnému. zásahu ěi kneoprávněné 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 zaplacenírn Smluvní pokuty podle předcházejícího odstavce se odběratel
nezprošťuje své povinnosti knáhradě škody způsobené neoprávněným Zásahern do
měřícího zařízení ěi neoprávněnou manipulací S ním.
Dojde-li kporuše měřícího zařízení, bude Spotřeba za neměřene období doúětována
v Souladu S technickými a dodacírni podmínkami a odběrovýrn diagramem.

o, Odběratel je povinen umožnit dodavateli kdykoliv přístup k měřicírn a ovládacím
zařízením za účelem jejich kontroly, provedení odpisů hodnot z měřiěů tepla, oprav a
údržby měřicích nebo ovládacích zařízení v Souladu s technickými a dodacírni
podmínkami a odběrovým dingramem. Přístup je odběratel povinen dodavateli umožnit
na základě telefonické nebo písemné výzvy nejpozději do 48 hodin po obdržení takové
VYZVĎ'fl

V.
Sankce

Nezaplaˇtí-li některá ze Shora jmenovaných smluvních Stran peněžité plnění podle
předchozích kapitol této Smlouvy včas a vjeho plné výši, je povinna uhradit druhé
Smluvní Straně Smluvní pokutu ve výši 0,05 % 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 odebrane'ho tepla nebo aniž byly řádně a včas uhrazeny
veškeré dosud splatné Splátky podle předcházející kapitoly, je odběrem neoprávněným ve
Smyslu ustanovení § 89 odst. 1. písm. a) zákona ě. 458/2000 Sb. s právem dodavatele jeho
další dodávky omezit nebo přerušit na základě ustanovení § 76 odst. 4 písní. i) téhož
Zákona při Souěasném dodržení podmínek. podle následujícího odstavce této Smlouvy.

. Bude-li odběratel vprodlení Se zaplacenírn 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
budoucí dlužné částky po uplynutí 15 dnů ode dne tohoto upozornění-dodávky tepla pro
něj přeruší.
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4. Neuhradí-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 mu podle této Smlouvy odběratel dluží4

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 vupornínce plateb v prodlení kupujícího za
odebranou tepelnou energii je ze strany prodávajícího provedeno po úhradě pokuty ve
výši 5 000,- Kč.

VI.,
Přeggıšeníjebo omezení dodávek tepla

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

v Živelných událostí,
opatření Státních orgánů za nouzového stavu, stavu ohrožení Státu nebo válečného
stavu,

- havárií na výrobních či rozvodných zařízeních,
-fl dlouhodobého nedostatku základních zdrojů, kterými jsou paliva, elektřina a voda,
- Smogové Situace podle zvláštních předpisů,

- teroristického činu,
c) při provádění plánovaných rekonstrukcí, oprav, údržbových 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,
Í) 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 Opakovanéın neplnění Smluvené platební povinnosti včetně záloh,
v odběr bez měřícího zařízení nebo odběr přes měřicí zařízení, které v důsledku

zásahu odběratele odběr nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší než
skutečný,

- odběr měřícim zařízením přemístěnýrn bez souhlasu dodavatele,
- odběr měřicíın zařízením, na němž bylo porušeno zajištění proti neoprávněné

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

i) Jestliže odběratel používá zařízení, která ohrožují Život, zdraví nebo majetek osob,
nebo ovlivňují kvalitu dodávek v neprospěch dalších odběratelů.
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U1
Dodavatel je povinen obnovit přerušenou nebo omezenou dodávku tepla bezprostředně po
odstranění příčin, které Vedly k jejímu přerušení nebo Omezení.
Není-li, dále sjednáno nebo právními předpisy Stanoveno jinak, je právo na náhradu škody
a ušle'ho Zisku v případech přerušení nebo Omezení dodávek tepla Vyloučeno.
Dodavatel je povinen Odběrateli písemně Oznámit započetí a skončení přerušení nebo
Omezení dodávek tepla Z důvodu plánovaných rekonstrukcí, oprav, údržbových a
revizních prací nejméně 15 dnů předem. Nesplní-li dodavatel tuto svou oznamovací
povinnost, je povinen odběrateli nahradit Z tohoto důvodu vzniklou škodu a ušlý Zisk.

VH.
Zastupování snglgvních stran

K Zastupování shorajmenovaných smluvních Stran při realizaci této Smlouvy se určují

-fl za dodavatele

- Za odběratele

Dojde-li ke Změně takto určenýeh osob, je tato Změna pro druhou Smluvní stranu účinná
ode dne doručení jí písemného oznámení této skutečnosti.
Ke sjednávání změn této smlouvy a kjejí výpovědi ě'i 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 písemnými dodatky.
Tato smlouva ruší a nahrazuje dosavadní kupní Smlouvu sfl'ìV-l/Ol ze dne 18.1.01. ve Znění
veškerých jejích dodatků.
Každá Ze shora jmenovaných smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět s 3
měsíční výpovědní dobou. počínající běžet prvého dne kalendářního měsíce následujícího
po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
Tato smlouva může být rovněž Zrušena písemnou dohodou smluvních stran.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou technické a dodací podmínky označené jako příloha
ě. 1 a odběrový diagram označený jako příloha ě. 2 Smlouvy. Obě tyto přílohy musí být
datovány a podepsaný oběma smluvními stranami. V odběrovém diagramu je odběratel
povinen doplnit údaje, jejichž správnost svým podpisem na odběrove'm diagramu
stvrzuje. Bez všech těchto náležitostí je tato smlouva neplatná Z důvodu neúplnosti a
neurčitosti, takže dodavatel není oprávněn na jejím Základě plnit.

V Třinei dne 10.12.2001

do odběratel
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