
Opatovice
lnternational Power lnternational Power Opatovice, a.s

Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice 2

Čĺslo odběrného mĺsta :

Název odběrného mĺsta

00020 -01009 -01900

U Divadla 50, PARDUBICE

oBcHoDNĺ SMLoUVA č.: 2oo2495

o dodávce a odběru tepla uzavřená mezi smluvními stranami dle $269 odst. 2 obchodnĺho
zákoníku a $76, zák. č.458ĺ2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v

energetických odvětvích azák. ć' 40612000 Sb.o hospodaření energií

Smluvnĺ strany:

Prodávajícĺ: lnternationalPoweropatovice,a.s.

Sídlo: opatovice nad Labem, Pardubice 2, PSČ: 53213

Společnost.ie zapsána v obchodnĺm rejstřĺku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
v oddĺlu B., vloŽce 584

Adresa pro obchodnĺ styk: lnternational Power opatovice, a.s'
Opatovice n.L.
532 13 Pardubice 2

Bankovnĺ spojenĺ: xxxxxxxxxxx č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
lČo: ąs 534292 D|Ć:CZ45534292

Zastoupený. Ladislavem Střĺbrským _ zplnomocněným k uzavĺránĺ smluv na dodávky tepla a TeV

(ve smlouvě dále dodavatel)

a

Kupujícĺ: yýcHooočesxÉ DIVADLo PARDUB|GE

Sĺdlo: U Divadta 50, PARDUBIGE , PSč: 53162

Adresa pro obchodnĺ styk: \fŕCHoDoČESKÉ D|VADLo PARDUBlCE
U Divadla 50
53162 PARDUBICE

Č. Účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DlČ:

Čtánek 1

Předmět a mĺsto plnění

1.1 Dodavatel se touto smlouvou zavazuje dodávat odběrateli do jeho odběrného mĺsta (dále oM) 00020
01009 - 01900 - 0, adresa:U Divadla 50, PARDUB|CE, přes předávacĺ stanici (dále PS) oznaČené jako
PS 0'l 009 teplo v teplonosném médiu ze své teplovodnĺ sítě v mnoŽstvĺ a za podmĺnek dále v této smlouvě
a přílohách uvedených, a to s účinnostĺ od 1'9.2006

odběratel se zavazuje odebĺrat sjednaná mnoŽstvi tepla, dodrŽovat podmĺnky stanovené touto smlouvou,
řádně a včas platit dodavateli sjednané zálohy za odebrané teplo v souladu s přĺlohami 1' 2 a 3 této
smlouvy, které tvořĺ jejĺ nedĺlnou součást.

Teplo je dodáváno do oM o započitatelné podlahové ploše a počtu bytových jednotek:

oM počet b.j. m'byty m2 nebyty

20-1009-1900-0 1 38 2101

1.2.

Bankovnĺ spojenĺ :(xxxxxxxxxxxxxxx
lČo: 00088358

Zastoupený: Mgr. Petrem Dohnalem - ředitelem

(ve smlouvě dále odběratel)
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2.1

2.2.

2.3.

článek g

Mĺsto a způsob měřenĺ

3.í Dodavatel měřĺ dodávané teplo na vstupu do odběrného tepelného zaŕÍzení kalorimetrickým přístrojem,
kteý je jeho vlastnictvím' odběratel je povinen umoŽnit dodavateli přístup k tepelným a měřicím zařizenim
dodavatele za Účelem odečtů a servisu v souladu s přĺlohou č. 'l této smlouvy.

V přĺpadě poruchy měřícĺho zařízenÍ se mnoŽstvĺ nezměřeného tepla stanovĺ porovnánĺm spotřeb tepla s
předcházejĺcím srovnatelným kalendářním obdobím s přihlédnutím ke srovnatelným klimatickým
podmínkám' NebuQe-li takový Údaj k dispozici, bude stanoveno mnoŽstvĺ nezměřeného tepla porovnánim
spotřeb tepla na m2 podlahové plochy stavebně srovnatelných objektů.

3.2.

článek ł
Parametry teplonosného media

obě smluvní strany sjednávajĺ tyto kvalitativní parametry dodávky tep|a :

4.1. odběratel bude pouŽívat odebĺrané teplo pro následujĺcÍÚčely:

otop a ohřev teplé vody

Přĺkon při venkovnĺ výpočtové teplotě ( L = - 12 'C) 550 kW'

tomuto výkonu odpovídá smluvnĺ průtok 13,4 m'/hod.

4.2. Ve vodnĺ tepelné sĺti lPR je teplonosné médium voda upravená dle ČSN 07 7401.Ztoho důvodu nesmĺ
odběratel ve svých topných systémech poużit zařÍzenĺ z hlinĺku a jeho slitin přicházejĺcĺ do přĺmého styku s
teplonosným médiem'

4.3. Parametry teplonosného média při dodávkách tepla budou v topném období regulovány eqvitermně (v
závislosti na klimatických podmínkách). Teplo na patu objektu je dodáváno celorocně.

Glánek 2

Místo předánĺ

Dodávka tepla je splněna přechodem tepelné energie o sjednaných parametrech ze zaŕizeni dodavatele do
odběrného tepelného zaŕízeni odběratele. odběrné tepelné zaŕizenÍ odběratele je vymezeno prvnĺ přĺrubou
na vstupnĺm potrubí a poslední přĺrubou na vratném potrubĺ uvnitř zásobovaného objektu, mimo zařĺzenĺ
pro měřenĺ tepla'

Teplonosné médium je majetkem dodavatele a proto bude odběratel povinen mu je vracet.

V případě záměru odběratele odebrat větší mnoŽstvĺ doplňovací vody neŽ je běŽné provoznĺ doplňovánĺ (

např' při napouštěnĺ topného systému po opravě či rekonstrukci) bude odběratel povinen toto oznámit
dodavatelipředem (viz. přĺloha č. 1, obchodnípodmĺnky). Vtakových přĺpadech bude dodavatelpo dohodě
s odběratelem Účtovat mnoŽstvĺ odebrané doplňovací vody a teplo v nĺ obsaŽené, které vychází z
koeÍicientu výpoctu 0,250 GJ/m3.

max teplota přivodní vody 80 'C v topném obdobĺ při venkovnĺ teplotě t" = - 12'C

min teplota přivodní vody 70 'C v mimotopném obdobĺ

max teplota vratné vody 50 'C v topném obdobĺ při venkovnÍ teplotě t" = - 12"C

max teplota vratné vody 50 "C v mimotopném obdobĺ

jmenovitý tlak 0'6 MPa

tlaková diference min. 18 kPa

Parametry TeV budou v souladu s $ 4 vyhlášky MPo č' 15212001 Sb.

Celkový plánovaný odběr tepla UT v GJ, včetně měsĺčních a ctvrtletních údajů je uveden v přĺloze č.2
smlouvy ,,odběrový diagram a cenová pravidla,,
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Glánek 5

Cenová a platební ujednání

5.1. Cena tepelné energie, včetně ostatnĺch nákladů, je stanovena v souladu se zákonem č. 526 /1990 Sb., o

cenách s prováděcí vyhláškou č.580/1990 Sb., ve zněnĺ pozdějšĺch úprav a doplněnĺ, a s cenovými
rozhodnutími ERÚ. Tarifní ceny tepelné energie a souvisejicĺch dodávek platné pro přĺslušné smluvnĺ
obdobĺ jsou uvedeny v přĺloze č. 2 smlouvy ,,odběrový diagram a cenová pravidla ,'

5.2. obě smluvnĺ strany se dohodly, Že se budou v tomto smluvnĺm vztahu závazně řĺdit rovněŽ obchodnĺmi
podmínkami pro dodávky tepla ze dne 1 .10.2005 , které dále podrobně upravujĺ zejména zásady a způsob
prodeje tepla a zároveň tvoří nedĺlnou přĺlohu této obchodnĺ smlouvy.

5.3. Fakturačnĺm obdobím je kalendářnĺ rok. Dodavatel je oprávněn provést zúčtovánĺ v průběhu fakturačnĺho
období při změně ceny tepelné energie, nebo při změně obchodní smlouvy (např' při změně technologie
dodávky tepla pro UT).

5.4. V průběhu zúčtovacího obdobĺ poukazuje odběratel na účet dodavatele měsĺčně zálohy ve výŠi sjednané v
přĺloze č. 3 této smlouvy.

5.5. Pokud některá strana nezaplatĺ řádně a včas peněŽité plnění, octne se v prodlenĺ' Za każdý byť i započatý
den prodlenĺ bude druhá smluvnÍ strana opráVněna Žádat úrok z prodlenĺ ve výši 0,05% denně.

clánek 6

Podmínky ukončení obchodních vztahů, dodávek tepla, pokuty

6.1. odběratel je oprávněn tuto smlouvu pĺsemně vypovědět s třĺměsĺční výpovědní lhůtou' která počne běŽet
prvnĺm dnem následujĺcĺm po měsĺci, v němŽ bude výpověd'druhé smluvnĺ straně doručena.

Smluvnĺ vztah lze ukoncit vzájemnou dohodou obou stran učiněnou v pĺsemné formě.

obě smluvní strany se dohodly o tom, Že kaŽdá smluvnĺ strana je oprávněna odstoupit od této smlouvy,
avšak pouze z těchto důvodů:

Dodavatel v případech uvedených pod bodem 8j obchodnĺch podmínek této smlouvy (neoprávněných
odběrů tepla).

odběratel tehdy, jestliŽe dodavatel bude dlouhodobě po dobu nejméně jednoho měsĺce poruŠovat své
povinnosti vyplývajícĺ ze článku ! této smlouvy'

V obou uvedených případech budou smluvnĺ strany povinny si vzájemně vypořádat svá vzájemná práva a
povinnosti nejpozději do 3 měsĺců od data odstoupenĺ od smlouvy.

V přĺpadě, Že některá ze smluvních stran přestane teplo a případně i TUV zcela odebírat, resp. dodávat
V rozporu s touto smlouvou' bude povinna uhradit druhé smluvnĺ straně škodu, která jĺ v důsledku této
situace vznikne. Škodou se mĺní skutečná Škoda a ušlý zisk.

JestliŽe odběratel převede na třetí osobu (vyjma právního nástupce) smluvně objekt s mĺstem odběru tepla
dle této smlouvy bez předchozího ukončenĺ platnosti této obchodnĺ smlouvy či uzavřenĺ dohody o cessi
obchodnĺ smlouvy ve prospěch odběratele, vznikne mu v takovém přÍpadě povinnost zaplatit dodavateli
tepla smluvní pokutu ve výši 2 000,-Kč. Tím nebude dotčeno právo dodavatele na náhradu škod
převyšujĺcích zaplacenou smluvnĺ pokutu.

6.3.í

6.3.2

6.3.3

6.5.

čtánek 7

Kontaktní osoby

7,1. osoba odpovědná za provoz odběrného tepelného zaŕizeni kupujícĺho: Petr Král

V přĺpadě poruchy (havárie) na rozvodném tepelném zaŕizení dodavatele, mď1ici za následek omezenĺ nebo
přerušenĺ dodávek tepla nebo TeV, bude dodavatel informovat odběratele na telef' číslech: 775 389 191'

6.2.

6.3.

6.4.
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7.3. V přĺpadě poruchy (havárie) na odběrném tepelném zaŕÍzení odběrateĺe bude odběratel informovat

dodavatele na telefonních číslech:

466 536 015 (dispečink lnternational Power opatovice,a's')

o připadných změnách tohoto vzájemného kontaktu se budou obě smluvnĺ strany neprodleně pĺsemně informovat'

8.í.

Glánek 8

Závěrečná ustanovení

Tato obchodnÍ smlouva je vystavena ve dvou vyhotovenĺch , z nichŽ kaŽdá smluvnĺ strana obdrŽĺ po jednoň

výńotovenĺ. Platnosti .ńlouu" nabývá dnem pódpisu 9běry9 smluvnĺmi stranami, účinnosti nabývá dnem'

kĺený je uveden v článku 1smlouvy jako termĺn zahĄení dodávek tepla.

Další práva a povinnosti smluvních stran vyplývaji ze zákona č. 458/2000 Sb' Nedĺlnou součást této

sinlouvy tvořĺ obchodnĺ podmínky - Příloha č. 1.
8.2

8.3.

8.4

Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejĺ na přÍpadné právní nástupce obou sm|uvnĺch stran, kteří

budou touto smlouvou v plném roź.äľ'u rovnéŽ vázáni, avšak budou povinni neprodleně oznámit takovou

změnu v označení subjektu druhé smluvnĺ straně.

Tato obchodnĺ smlouva je uzavřena na dobu neurěitou'

V opatovicĺch nad Labem dne : 29.8.2006

Á,

Přĺloha č. 'l - obchodnĺ podmĺnky dodávky tepla ze dne 1'10'2005
Přĺloha č' 2 - odběrový diagram a cenová pravidla

Přĺloha č. 3 - Rozpis záloh
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Nedílné součásti smlouvy


