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Přĺloha č. 1 ke smtouvě ć.2oo2495

oBcHoDľĺĺ pooľvlĺruxy PRo DoDÁVKY TEPLA DoDÁVAľĺÉHo zE sEKUľĺoÁnruĺcH
TEPELNÝGH síTĺ szT INTERNATIoNAL PoWER oPAToVlcE, a. s. č.: 10/05

10.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou přílohou obchodní smlouvy (PřÍ|oha č.1) uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem tepla ze
systému SZT lnternational Power opatovice, a.s. a podrobněji upravují smluvní vztahy mezi oběma stranami.

Dodavatel měří dodávku tepla svým zařízením _ na vstupu do odběrného tepelného zaŕízení v souladu s platnými právnĺmi předpisy.

odběratel je povinen na svůj náklad zajistit zřizenÍ potřebného elektrického přívodu se samostatným okruhem a hradit
spotřebu el' proudu pro měřicí, pomocná a ovládací zařízeni dodavatele, umĺstěná v objektu odběratele (mimo oSS ve vlastnictví
dodavatele).

odběratel není oprávněn manipulovat s měřícím zařízenÍm.odběratel je odpovědný za případné Škody způsobené na měřícĺm zařízeni
umístěném v jeho objektu. Je proto povinen pečovat o měřicÍ zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo odcizenĺ.

Při vrácení teplonosného média, které nemá jakost stanovenou ve smlouvě' je odběratel povinen uhradit dodavateli veškeré vzniklé
škody a to na podkladě řádného vyúctování.

Má-li odběratel pochybnosti o správnosti údajů měření nebo zjistÍ-li závadu na měřicím zařízenÍ, má práVo poŽadovat jejich přezkouŠení'
Dodavatel je povinen na základě písemné Žádosti odběratele měřicí zařízeni do 30 dnů od obdrŽení Žádosti přezkoušet a je li- vadné
vyměnit. Je-li na měřicím zařízení zjištěna závada , hradĺ náklady spojené s jeho přezkoušenĺm a Výměnou dodavatel' Není-li závada
zjištěna , hradí tyto náklady odběratel a to na podkladě písemného vyúčtovánÍ.

odběr tepla nesmí být prováděn jiným způsobem neŽ přes instalovaná měřicÍ zařízení odběrného tepelného zařízení (odběrného mĺsta).

Dodavatel má práVo omezit nebo přerušit dodávku tepelné energie v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu' aniŽ by takové
jednání zakládalo porušení jeho povinností z této smlouvy v těchto přÍpadech :

při bezprostředním ohroŽení zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů'

při stavech nouze ($ 88 odst. 1 zákona 45812000 Sb.) nebo činnostech bezprostředně zamezujĺcĺch jejich vzniku,

při prováděnĺ plánovaných rekonstrukcĺ , oprav, údrżbových a reviznĺch prací' pokud jsou oznámeny nejméně'15 dnĺ předem,

při provádění nezbytných provozních manipulacĺ na dobu 4 hodin,

při havarijnĺm přeruŠení či omezení nezbytných provozních dodávek teplonosné látky nebo paliv a energiĺ poskytovaných jinymi

dodavateli

při nedodrŽenĺ povinností odběratele podle $ 77 odst. 4, zákona 458/2000 sb.

při vzniku a odstraňování havárií a poruch na zařÍzenÍch pro rozvod a výrobu tepelné energie na dobu nezbytně nutnou,

jest|iŽe odběratel pouŽívá zař'lzenÍ , která ohroŽují život, zdĺaví nebo majetek osob nebo ovlivňujĺ kvalitu dodávek v neprospěch dalšĺch
odběratelů,

Při neoprávněném odběru :

iĺ1 odběr bez souhlasu dodavatele nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou,

il2 odběr při opakovaném neplněnĺ smluvené platebnĺ povinnosti Včetně záloh,

il3 odběr bez měřícího zařízení nebo odběr přes měřicĺ zařízeni, které v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává' nebo
zaznamenává odběr menšĺ neŽ skutečný'

il4 odběr měřicím zařÍzením přemístěným bez souhlasu dodavatele

il5 odběr za měřicím zařízením, na němż bylo porušeno zajištění proti neopráVněné manipulaci a nebyla splněna povinnost odběratele
podle $ 78 odst.4 zák. 458l2oo0 Sb.: odběratel je povinen umoŽnit dodavateli osazenĺ měřicího zaŕízení a jeho zajiŠtění proti
neoprávněné manipulaci ' ZjistĹli odběratel porušenĺ měřicího zařízení nebo jeho zajištění' je povinen to neprodleně oznámit
dodavateli.

Dodavatel je povinen oznámit odběrateli přeruŠení nebo omezení dodávek tepla uvedené pod odst. 8. a' b. d - h neprodlené telefonem 
'

nebo formou veřejného vyhlášení. Dodavatel je povinen oznámit písemně odběrateli přerušení dodávky tepla Ve smyslu ustanovenĺ
odst. 8. i nejpozději 5 dnů předem.

Při přeruŠení dodávky tepla ze strany dodavatele v souladu s odstavcem 8. těchto obchodních podmĺnek bude odběratel povinen zajistit
neprodleně své zařízení pro rozvod tepla proti vzniku škod na tomto majetku a na zdraví (zejména vypuštěním topné vody při
venkovnĺch teplotách pod bodem mrazu)' Dodavatel tepla nebude v těchto případech odpovědný za škody' které by v takovém
případě vznikly odběrateli (při omezení v'ýroby či jinak).

JestliŽe odběratel odebírá teplo tak, że obchází nebo ovlĺvňuje měřÍcÍ zařízení, bude výpočet škody, vzniklý dodavateli, vypočítán dle vyhl.
ć.22312001 sb.

Při přerušenĺ dodávky tepla odběrateli z důvodu neoprávněného odběru tepla vyúčtuje dodavatel odběrateli náklady spojené
s přerušením.a opětovným zahájením dodávky tepla.

V souladu s $ 76 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb. je dodavateĺ oprávněn vstupovat a vjĺŽdět na cizĺ nemovitosti v souvislosti se
zřizovánĺm a provozem rozvodných zařizeni (Za úěelem výkonů práv a povinností vyplývajÍcích z této smlouvy).Vlastníci nemovitostĺ jsou
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povinni dle $ 87 odst. 6 zák, 45812000 Sb. umoŽnit dodaväteli přístup k pravidelné kontrole a provádění nezbytných pracĺ na zařízeni pĺo
rozvod tepelné energie umístěném v jejich nemovitostech' Toto právo je vyhrazeno určeným kontrolním pracovníkům dodavatele.

odběratel umoŽní dodavateli kontrolu technického stavu svého odběrného tepelného zařizení uvnitř objektu vżdy za přĺtomnosti majitele
objektu nebo jeho zástupce po předchozím ohlášení této kontroly. Toto právo je vyhrazeno určeným kontrolním pracovnĺkům
dodavatele'Závady na odběrném tepelném zařízení odběratele zjištěné dodavatelem musí odběratel neprodleně odstranit dle závaŽnosti
závady po dohodě s dodavatelem.

odběratel je povinen zřizovał, provozovat a udrŽovat své odběrné' resp. rozvodné tepeĺné zaŕízení v řádném technĺckém stavu v souladu
s ,,Technickými připojovacĺmi podmínkami pro připojenĺ na vodní tepelné sítě teplárenské soustavy zásobování teplem lnternational
Power opatovice, a.s' _ Hradec Králové - Pardubice - Chrudim" (dále Technické připojovací podmínky). Technické připojovacĺ podmĺnky
jsou zveřejněny na internetových stránkách www.ipplc.cz, přĺpadně jsou k dispozici v tištěné podobě v útvaru prodeje a marketingu
lnternational Power Opatovice, a.s.

Technické připojovací podmínky uvádějí zejména Ęto základní povinnosti:

Nelze porušovat plomby na zajištěných zařÍzeních. Uvolnění plomb provádÍ zásadně dodavatel tepla, v případě nebezpečĺ z prodlení
můże být plomba odstraněna i jinou osobou. Násilné odstranění nebo porušení plomby musí odběratel dodavateli neprodleně ohlásit.
Zajišťovací metrologická razÍtka, znaćky a plomby na měřících přístrojích nesmí být poškozovány v żádném případě'

Při dopouŠtěnÍ sekundárních systémů vodou z primární horkovodní sítě, je nutno nahlásĺt do dispečinku teplárenské soustavy zahĄení a
ukončení manipulací. Při poŽadavku většího průtoku dopouštěné vody (nad 3 m'/hod.) je nutno vyŽádat u příslušné správy rozvodu tepla
osazení většího vodoměru a uhradit dodavateli tepla náklady s tím spojené.

Sdělit dodavateli změny, které mají vliv na smluvně stanovené hodnoty (výkon, průtok, max. teploty vratné vody, měření tepla) a na řízenĺ
soustavy zásobován í teplem.

odběratel je povinen stanovit zodpovědnou osobu za údrŽbu a provoz odběrného tepelného zařízení. Toto zařízenĺ je vymezeno od prvé
přÍruby na přívodním potrubí po pos|ední přírubu na zpětném potrubĺ uvnitř objektu, resp. za tepelným zařízením dodavatele. Výjimkou je
zařizení určené k měřenĺ tepla, jehoŽ provoz údrŽbu a pravidelné cejchování zajišťuje dodavatel.odběratel je povinen umoŽnit dodavateli
přĺstup k uzavíracĺm a regulačnĺm armaturám , umoŽnit jejich zajištění (zaplombování, odečítání' servis) a neprodleně oznámit jejich
poruŠení'

odběratel je povinen neprodleně písemně sdělit dodavatelĺ :

Plánované rekonstrukce, změny na stávajÍcím odběrném tepelném zařízení. Při realizaci bude povinen respektovat ,,Technické
připojovací podmínky" dodavatele. Tyto odběratel obdrŽí u dodavatele na útvaru prodeje a marketingu, nebo na internetové adrese
www'ipplc.cz' v nabídce produkty a sluŽby - teplo. Projekt předloŽÍ ke schválení dodavateli.

Prováděnĺ oprav a rekonstrukcí na odběrném tepelném zařízení a po skončení prací vyzvat dodavatele k uvádění do provozu (

nastavenĺ regulace průtoku )'Záměr odebírat mnoŽství dopňovací vody nad rámec běżného provozního doplňovánĺ (např.
napouštěnÍ otopného systému).

Změnu odběratele tepla (majitele) a to nejpozději jeden měsíc před nabytĺm účinnosti této změny.

Změny bankovního spojenĺ , lČo , DlČ , změny v názvu odběratele , odběrného místa , adresy pro zasílánĺ faktur.

Změny v přĺpojné hodnotě (kW)' vyuŽitĺ budov a odběrného tepelného zařízení, podlahové plochy s rozdělením na byty a nebytové
plochy, počtu bytů.

Dojde_li nesplněním ohlašovací povinnosti odběratele, nebo nesprávným způsobem provozu a (ldrżby odběrného tepelného zařízenĺ ke
škodě na majetku dodavatele nebo dalších odběratelú je odběratel povinen uhradit dodavateli veŠkeré vzniklé škody a to na podkladě
řádného vyúčtování.

obě smluvnĺ strany sjednávají tyto podmínky pro fakturaci dodávek tepla odběrateli :

odběratel se zavazuje platit za dodávku tepla dodavateli sjednanou cenu dle cenových pravidel (v souladu s příĺohou č. 2 obchodnĺ
smlouvy o dodávce a odběru tepla ).

odběratel 'ie povinen při platebním styku s dodavatelem poużívat stanovený variabilnÍ symbol V souladu s přílohou č. 3 této smlouvy.

odběratel se zavazuje , Že bude dodavateli poskytovat smluvně sjednanou zálohu'Konkrétní výše záloh a termín jejich poskytovánĺ
dodavateli je smluvními stranami sjednáno V přĺloze č. 3 této smlouvy.

odběratel se zavazuje platit zálohy v předepsané výši a ve lhůtách splatnosti, splatnost fakturované částky je vŽdy nejpozději do 14 dnů
od data odeslání faktury.odběratel se zavazujeuhraditúrokzprodlenínejpozdějido 30 dnů od obdrŽeníjeho vyúčtovánÍ.

obě smluvní strany se dohodly na tom , że dodavatel bude oprávněn v návaznosti na reálný vývoj výrobních a provozních nákladů
v souladu s platnými právnÍmi předpisy nejméně jednou ročně předloŽit odběrateli písemný návrh na provedenĺ změny přílohy č 2 ' tj

změnit cenu tepelné energie .

Bude-li nutno v průběhu daného ročnĺho obdobĺ přiměřeně upravit dohodnutou zálohu s ohledem na jejĺ nepoměr ke skutecným
měsĺčnĺm spotřebám tepelné energie aTeY, zavazujĺ se obě smluvní strany sjednat z toho vyplývajÍcí změnu přílohy smlouvy' Změna
obsahu příloh i,.2a3 této smlouvy bude provedena písemným dodatkem ke smlouvě.

Pokud odběratel nebude schopen pravidelně plnit platebnÍ povinnosti vyplývajÍcĺ z této sm|ouvy , bude neprodleně povinen tuto
skuteČnost V době splatnosti nahlásit písemně (teĺefonicky) dodavateli. Tím nebude dotčeno právo dodavatele na úrok z prodlení z dlužné
částky.

lnternational Power Opatovice, a.s.

lng. Jĺřĺ Pěnka - ředitel pro obchod
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Opatovice nad Labem , dne 1.10.2005


