
SMLOUVA
O dodávce tepla pro vytápěnía dodávce teplé užitkové vody

evidenční číslo: 87 926

Dodavatel:

Obchodní firma:
Se sídlem:
Zapsaná:

Zastoupená:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Obchodní firma:
Se sídlem:
Zapsaná:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Dalkia Česká republika, a.s.
Ostrava, 28. ř~jna 3123/152, PSČ: 70974
u Krajského soudu v Ostravě v obchodním rejstříku,

Oddíl B, vložka318

CZ45193410

Odběratel:

Základní škola, Karviná - Hranice, Slovensl{á
Karviná - Hranice, Slovenská 2936/61, PSČ: 733 01
Zřizovací listina z 25.10.2004

62331361
CZ61331361

Způsob platby:
Příkaz k úhradě

(příkazem k úhradě nebo příkazem k inkasu)

Smluvní strany, dodavatel a odběratel, uzavírají v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb. v platném znění v
návaznosti na zákon Č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu.

Článek I.
Předmět smlouvy

Předmětem plnění této smlouvy je realizace dodávky tepla pro vytápění (dále jen ÚT) a teplé užitkové vody (dále
jen TUV) podle "Dodacích podmínek ke Smlouvě o dodávce tepla pro vytápění a dodávce teplé užitkové vody" (dále
jen Dodací podmínky), které v souladu se zákonem Č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů vydává dodavatel
jako nedílnou součást této smlouvy.

Článek II.
Čas plnění

Dodávka tepla ÚT a dodávka TUV bude realizována po celou dobu platnosti této SlulOUVY. Dodávka je uvedena v
"Diagramu na odběr tepla pro ÚT, TUV a vody pro TUV', který tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Článek III.
Objem dodávky

Dohodnutá výše dodávky a odběru tepla v GJ pro ÚT a odběr TUV je uvedena v "Diagramu na odběr tepla pro
ÚT, TUV a vody pro TUV'. Tento diagram se sjednává pro každé odběrné místo odběratele samostatně zpravidla na
jeden kalendářní rok.
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Článek IV.
Místo plnění

Místem plněni se rozumi misto, kde teplonosná látka přejde ze zařizeni dodavatele do zařizení odběratele a je
upřesněno v "Technických údajich k odběru", které tvoří nedílnou součást této smlouvy pro každé odběrné misto
odběratele samostatně. V mistě plnění přechází tepelná energie z vlastnictví dodavatele do vlastnictví odběratele.

Článek V.
Ceny

Ceny dodávané tepelné energie pro ÚT, TUV a vody pro TUV jsou sjednány v "Ujedmíní o ceně", které tvoři
nedílnou součást této smlouvy, za podnúnek blíže určených v Dodacích podmínkách s platností zpravidla na jeden
kalendářní rok.

Článek VI.
Doba platnosti

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. V průběhu platnosti se sjednává šestiměsíční výpovědní lhůta

smlouvy pro obě smluvni strany. Tato lhůta počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném
doručení písemné výpovědívypovídající smluvni stranou straně druhé.

Článek VII.
Ukončení platnosti smlouvy

Platnost této smlouvy zaniká:
a) po uplynutí výpovědní lhůty dle článku Vl. této smlouvy,
b) na základě písemné dohody obou smluVlúch stran, tato dohoda musí obsahovat teruúny a okolnosti, za kterých

bude smluvní vztah ukončen,

c) uzavřením nové smlouvy za podminek blíže specifikovaných v Dodacích podmínkách,
d) zánikem smluvniho partnera bez právniho nástupce.

Článek VIII.
Fakturace a platební podmínky

a) Množství dodané a odebrané tepelné energie a nevráceného kondenzátu dodavatel vyhodnocuje, fakturuje a
odběratel plati vždy za bezprostředně předcházející kalendářní měsíc. Platbu za sjednaný tepelný výkon ve
složeném tarifu odběratel hradí měsíčně ve výši jedné dvanáctiny ročli sazby.

b) Strany se dohodly, že v průběhu měsíce odběratel plati jednu nebo více záloh na odebrané teplo pro ÚT a záloh
za odebranou TUV v souladu s uzavřenou Dohodou o poskytováni záloh, která je nedílnou součástí této smlouvy.
Dohoda se uzavírá dle čl. XI. bod ll. a 12. Dodacích podminek a je v ní uvedena konkrétní výše a terminy
splatnosti záloh.

c) Fakturace

1. Dodavatel vystaví fakturu za dodané teplo pro ÚT za každý kalendářní měsíc a odešle do patnáctého
kalendářního dne měsíce bezprostředně následujícího.

2. Dodavatel vystaví fakturu za dodanou TUV za smluvní zúčtovací období. Smluvní zúčtovací období je
roční, pokud není s odběratelem dohodnuto jinak.

3. Faktury jsou vystavovány na všechna odběrná místa odběratele, přičemž jejich součet za odběratele je
uveden v soupisu faktur - daňovém dokladu.

4. Faktura bude splňovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění

pozdějších předpisů.

5. Faktura bude obsahovat zejména údaje o stavu měřidel a množství fakturované tepelné energie.

6. Všechny platby se považují za zaplacené připsáním na účet dodavatele.
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7. Ve fakturách bude odečtena skutečně zaplacená výše záloh.

8. Faktury, vykazující za příslušný kalendářní měsíc po odečtení zaplacených záloh nedoplatek, jsou splatné
do čtrnácti dnů ode dne odeslání.

9. Faktury, vykazující za příslušnýkalendářníměsíc po odečtení zaplacených záloh přeplatek, jsou splatné do
čtrnácti dnů ode dne odeslání.

10. V případě, že dodavatel má vůči odběrateli pohledávku, je dodavatel oprávněn přeplatek dle bodu 9 tohoto
článku smlouvy jednostranně započíst s pohledávkou, kterou má za odběratelem.

11. Pokud se smluvní strany dohodly na inkasním způsobu placení, pak je odběratel povinen zajistit povolení
inkasa ze svého bankovního účtu ve prospěchúčtu dodavatele a to nejpozději k datu uzavření smlouvy.

12. Změna bankovního spojení smluvních partnerů musí být oznámena písemně.

13. Způsob platby faktur a záloh, uvedený v této smlouvě na straně 1, lze změnit písemným oznámením.

14. V případech, kdy je s odběratelem sjednána cena tepla ve složené sazbě, fakturuje dodavatel měsíčně jednu
dvanáctinu roční sazby za sjednaný tepelný výkon a to i mimo otopné období, v období, kdy je odběrateli

přerušena dodávka tepla z důvodu neplacení faktur za odebrané teplo nebo z jiných důvodů na straně

odběratele.

d) Odběratel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou z
náležitosti dle odstavce c) nebo při reklamaci správnosti fakturované částky. K vrácené faktuře musí být
přiloženo písemné zdůvodnění vrácení faktury.

e) Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení

opravené nebo nově vyhotovené faktury.

f) Odběratelje oprávněn písemně reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do jednoho roku od
provedení úhrady, ty faktury, které byly proplaceny neoprávněně.

g) Dojde-li k chybě při fakturaci, jejímž následkem dodavatel vystaví fakturu na částku nižší než správnou, má
právo doúčtovat částku, o kterou byl poškozen, jestliže tuto skutečnost odběrateli prokáže. Toto právo zaniká,
pokud je dodavatel neuplatní do jednoho roku od termínu splatnosti chybně vystavené faktury.

Článek IX.
Nedílné součásti smlouvy

a) Části smlouvy, uzavírané pro každé odběrné místo samostatně:
1. Přihláška k odběru tepla
2. Technické údaje k odběru

3. Diagram na odběr tepla pro ÚT, TUVa vody pro TUV (dále jen diagram na odběr tepla)
Obsah, perioda a postup sjednávání těchto částí smlouvy je upřesněnv Dodacích podmínkách.

b) Části smlouvy, sjednávané periodicky pro všechna odběrná ll1Ísta souhrnně:
1. Ujednání o ceně

2. Dohoda o poskytování záloh za odběr tepelné energie pro připravuTUV a za odběr vody pro přípravuTUV
Obsah, perioda a postup sjednávání těchto částí smlouvy je upřesněnv Dodacích podmínkách.

c) Seznam odběrných ll1Íst ÚT a TUV, k nímž se vztahuje smlouva (příloha č. 1).

d) Dodací podmínky ke smlouvě.

e)
ČlánekX.

Odběrná místa

Tato smlouva platí pro všechna odběrná ll1Ísta odběratele uvedená v Seznamu odběrných ll1Íst (Příloha č.l), který
je dle čl. IX. písmeno c) nedílnou součástí této smlouvy.
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III

Článek XI.
Následky porušení smluvních vztahů při plnění finančních závazků

a) Je-li některá SmluVIÚ strana v prodlení s plněním finančního závazku, vyplývajícího z této smlouvy, zaplatí druhé
smluVIÚ straně za každý den prodlení SmlUVIÚ pokutu, jejíž výše je dohodnuta v "Ujednání o ceně" nebo v
"Dohodě o poskytování záloh za odběr tepelné energie".

b) V případě prodlení s placením kterékoliv zálohy nebo faktury za dodávky tepla pro ÚT nebo TUV, které trvá
alespoň 8 dnU, může dodavatel omezit nebo přerušit dodávku tepla nebo TUV. Toto omezení nebo přerušení

oznámí odběrateli písemně.

c) Smluvní pokuty, sjednané v této smlouvě (výše je sjednána v "Ujednání o ceně" nebo v "Dohodě o poskytování
záloh za odběr tepelné energie"), jsou splatné na základě písemného vyúčtování oprávněné SmlUVIÚ strany do 14
dnů ode dne jeho odeslání povinné SmlUVIÚ straně.

d) Uplatnění smluvní pokuty, sjednané v této smlouvě, nezbavuje dodavatele ani odběratele práva na náhradu škody,
vzniklé porušením stejných povinnosti.

Článek XII.
Společnáa závěrečná ustanovení

a) Tuto smlouvu a nedílné součásti smlouvy, mimo případ uvedený v písmenu c) tohoto článku, lze měnit a
doplňovat výlučně na základě dohody obou smluVIÚch stran, obsažené v písemných vzestupně číslovaných

dodatcích.

b) Úpravu procentního rozdělení odebraného tepla na teplo pro konečnou spotřebu v domácnostech a ostatní
odběratele, stejně jako úpravu velikosti podlahových ploch, oznámenou písemně ze strany odběratele, bere
dodavatel na vědomia používá ji pro fakturaci tepla.

c) Odběratel se zavazuje neprodleně oznámit dodavateli všechny změny údajů, uvedených ve smlouvě a jejich
nedílných součástech.

d) Odběratel se zavazuje neprodleně oznámit dodavateli změny ve svých práVIÚch poměrech, které mají nebo
mohou mit vliv pro plnění závazků z této smlouvy. Zejména je povinen oznámit a doložit svůj vstup do likvidace,
vyhlášení konkursu, povolem vyrovnání a další významné skutečnosti.

e) Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoillku, ve zněni

pozdějších předpisů výslovně dohodly, že bez ohledu na jejich práVIÚ subjektivitu a povahu tohoto závazkového
vztallU se vztallY mezi strananů vyplývající z této smlouvy, které nejsou touto smlouvou výslovně řečeny, budou
řídit ustanoveními obchodního zákoillku. Touto dohodou nejsou vyloučena ustanovení občanského zákoillku o
spotřebitelských smlouvách a ustanovem zvláštních právních předpisů směřujícíchk ochraně spotřebitele.

f) Odběratel prohlašuje, že je oprávněnprovozovat dle platných právních předpisů svá odběrná zařízení.

g) Tato Smlouva, Dodací podminky, Seznam odběrných núst a Ujednání o ceně se vyhotovují ve třech stejnopisech s
platnosti originálu. Odběratel obdrží jedno a dodavatel dvě vyhotovení. Ostatní části smlouvy se vyhotovují ve
dvou stejnopisech s platnosti originálu. Odběratel i dodavatel obdrží po jednom vyhotovení.

h) Odběratel prohlašuje, že obdržel a potvrdil Dodací pod1lÚnky vydané dodavatelem.

i) Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvnínů stranami.

j) Ustanovení této smlouvy, která se na tento smluvní vztah nevztahují, se nepoužijí.

k) Dodavatel i odběratel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, tůkoliv v tisni za nápadně

nevýhodných pod1lÚnek.
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Česká republlika
1) Dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami pozbývá platnosti a účhmosti Kupní smlouva na dodávku a

odběr tepelné energie a nosného média ze dne 27.12.1996., včetně všech souvisejícich dodatků.

Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

Článek XIII.
Odběratel požaduje zasílat faktury na adresu:

obchodní firma
ulice
obec
PSČ

Základní škola, Karviná - Hraníce, Slovenská
Slovenská 2936/61
Karviná - Hraníce
733 Ol

v 16 -12- 2005V Ostrave dne .
Karviné, 9.11.2005

v .

ZÁKLADNiěKOLA
KARVINÁ. HRANICE, SlOVENSKÁ

6 Základní škola Slovenská 10.10.2005 -5-



· Dalkia
Česká republika

DODATEKč.l

ke smlouvě o dodávce tepla pro vytápěnía dodávce teplé užitkové vody

evidenční číslo: 87926

uzavřený mezi:

Obchodní firma:
Se sídleln:
Zapsaná:
Zastoupená:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

a

Obchodní firma:
Se sídlem:
Zapsaná:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

,,{,',
',. 'I

Dodavatel:

Dalkia Česká republika, a.s.
Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ: 709 74
u Kra'ského soudu v Ostravě v obchodním re'stříku, oddíl B, vložka 318

45193410
eZ45193410

Odběratel:

Základní škola Karviná-Hranice, Slovenská
Karviná-Hranice, Slovenská 2936/61, PSČ 733 01
Zřizovací listina z 25.10.2004

62331361
CZ62331361

Výše citovaná smlouva se po dohodě smluvních stran doplňujeo následující ustanovení upravující vytápění
mimo otopné období:

I.

1. Dodavatel s odběratelem se dohodli, že v případech, kdy mimo otopné období, tj. od 1. 6. do 31. 8.
příslušného kalendářního roku, průlněrná denní teplota venkovního vzduchu poklesne pod + 13°e ve dvou
dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad + 13oe pro
následující den, bude do odběrných míst uvedených v Seznamu odběrných míst, který je nedílnou součástí

výše citované smlouvy, dodávána tepelná energie pro vytápění.

2. Dodávku tepelné energie v tomto období dodavatel zajistí v případě, že to bude technicky lnožné.

3. Dodavatel s odběratelem se dohodli, že na odběrných místech, kde budou měřidla tepelné energie z důvodu

pravidelné údržby zdemontována, bude spotřeba tepelné energie pro fakturaci stanovena náhradním
způsobenl, popsaným v Dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepla pro vytápění a dodávce teplé
užitkové vody, které jsou její nedílnou součástí.

4. Odběratel se zavazuje, že tepelnou energii odebranou lnimo otopné období dodavateli uhradí na základě

faktury-datlového dokladu, vystaveného dodavatelem, ve lhůtě splatnosti uvedené v čl. VIII. Fakturační a
platební podmínky.

17.8.2007 Strana 1 (celkem 2)



II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dodávce tepla pro vytápění a dodávce teplé užitkové vody zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a je nedílnou součástí výše uvedené
smlouvy.
Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení tohoto dodatku.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

v 16 -10- 2007V Ostrave dne . V.. ~~~Y:~.~~ dne.~.4.':~.· 2007

K bodu 1. smlouvy: V případě poklesu průměrné denní tep1oty ••••• obnovit
vytápění pouze v měsíci červen příslušného kalendářního roku. V měsících

červenec a srpen vytápění neobnovovat-jedná se o období hlavních prázdnin.

8.lkia Ces!:á republik., ••••
O STR A VA 10

17.8.2007

KARVINÁ· HAANlúf:\. tll..OVeNsKÁ
$L.OVlliN~l'tA ~"(}M11 -a-

rM ~1 I'W+IlIw/Mi/t • H~N!e~

Strana 2 (celkem 2)



Dalkia Česká I'epublika, a.s., Ostl'8va, 28. října 3123/152, PSČ: 70974

Divize Karviná, ul. Svobody 5, 735 06 Karviná - Doly

EvidenčIÚ číslo: 87926

'Vf , V v

PRIHLASKA K ODBERU TEPLA
pro odběrné místo s ÚT: 0300-625/007

NázevOM:
Odběrné misto :

Škola Slovenská, Ka-HI"anice
sekmldámi

7? 20/3 U--C< 2,?/':7

13J() - G 2.[7/CtJ7
7:5~P - 6[; S-/ 01J-

Rozdělení sjednaného výkonu [MW]:

oto_ostoru
sektor
byty

Udaje pro OM

�_---c--,------,----,----,----,---~----I_---Sektor

Údaje o doplňkové vodě:

odběr: ano

Údaje o předávací stanicí:

Majetková příslušnost: PS v maj.dodavatele, seknn.cizi

Údaje pro fukturaci jsou uvedeny v diagramu na odběr tepla.

Odběratel prohlašuje,že rozdělení podlahových ploch odpovídá skutečnosti a že si je vědompovinnosti
nahlásit dodavateli bezodkladně každou změnu výmě1)' podlahové plochy bytových a nebytových prostor.

Dalši ujednání:



Dalkia Česká republika, a.s., Ostl'ava, 28. říjua 3123/152, PSČ: 70974

Divize Karviná, ul, Svobody 5, 735 06 Karviná - Doly

EvidenČ1Ú čislo: 87926

PŘIHLÁŠKAK ODBĚRU TEPLA
pro odběrné místo s TUV : 0300-625/507

NázevOM:
Odběrné IIÚsto :

Škola Slovenská, I~-Hranice
sekundární

Rozdělení sjednaného výkonu [MW]:

sektor
byty

Udaje pro OM
Sektor

Údaje o doplňkové vodě:

odběr: ano

Údaje II předávacístanicí:

Majetková příslušnost: PS v maj.dodavatele, sekon.cízí

Údaje pro fukturaci jsou uvedeny v diagramu na odběr tepla.

Odběratel proWašuje,že rozdělení podlabových ploch odpovídá skutečnosti a že si je vědom povinnosti
nahlásit dodavateli bezodkladně každou změnu výměry podlabové plochy bytových a nebytových prostor.

Další ujednání:



ev. číslo: 87926

t141 niLdile;tu
1" tolb IfAV

1":3 Cti - IPlb/,,pl!' l
ř:;;(il-P~t7J;L

I
jtp"{kťAU(kY

název OM: SKOLA,.ARMADY,KA-HRANICE

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

Dalkia Česká republika, a.s., Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ: 70974
Divize Karviná, ul. Svobody 5, 735 06 Karviná - Doly

pro odběrné místo UT : 0300-625/0~
pro odběrné místo TUV: 0300-625/507

1. Místo předání

a) dodávka tepla pro úT je splněuav místě: napojovací uzel v objektu č.p. 2935
b) dodávka TUV je splněna v místě: napojovací uzel v objektu č.p. 2935

2. Základní pal"ametry dodávané a vracené teplonosné látky:

Teplouosuá látka: lá voda
Výkon =-'-=-='ó'MW=---j

Max. teplota přívodu pří venkovní teplotě -15°C: °C
Max. tlak v řívodní větvi v místě na o'ení: MPa
Maximální objemov' růtok v ustáleném provozním stavu: m Ihod.

Výše uvedená hodnota max. objemového průtoku platí za předpokladu dodržení projektované tlakové
ztráty odběrného tepelného zařízení ve správě odběratele. Teplota dodané TUV bude řízená tak, aby na
výtoku u spotřebitele byla v rozmezí 45 - 60°C.

3. Měření

úT:
• dodávka tepla pro ÚT je měřenav místě: napojovací uzel v objektu č.p. 2935
• měřicí zařízení tepla pro úT: stanovené měřidlo spotřeby tepla v teplé vodě v souladu se

zákonem o metrologii v platném znění

• dodávka doplňovací vody (teplonosné látky) do systému úT je měřenav místě: místnost PS 625
• měřicí zařízení doplňovací vody: stanovené měřidlo spot''eby vody v souladu se zákonem o

metrologii v platném zněni

Dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje těchto měřících zařízení budou použity jako podklady pro
fakturaci.

TUV:
• dodávka tepla pro ohřev TUV je měřena v místě: místnost PS 625
• měřicí zařizení tepla pro ohřev TUV : stanovené měřidlo spotřeby tepla v horké vodě v souladu se

zákonem o metrologii v platném znění

• dodávka studené vody pro přípravu TUV je měřenav místě: místnost PS 625
• měřicí zařízení studené vody: stanovené měřidlo spotřeby vody v majetku dodavatele studené

vody
Dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje těchto měřících zařízení budou použity jako podklady pro
rozúčtování nákladli na přípravu a dodávku TUV.

·1·

NI ŠKOLA
ICE, SlOVENSKÁ

KÁ 2936161
NÁ • HRANICE



Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

87926

F300-625/006
2017
ZŠ - objekt MŠ, Slovenská 2910, ÚT KA [škol]

DIAGRAM NA DODÁVKU A ODBĚR TEPLA
Číslo smlouvy:

pro odběrné místo:

Platnost pro rok:
Název OM:
Sazba:

Tepelná energie v GJ MW sjednané pro výpočet stálého platu

nebyty byty

GJ sjednané pro výpočet
 stálého platu

nebyty byty

   

  ROK

300S64

 nebyty byty

Odběratel prohlašuje, že rozdělení podlahových ploch odpovídá skutečnosti a že nahlásí dodavateli každou změnu výměry 
podlahové plochy bytových a nebytových prostor.

Zmocněnec odběratele pro jednání ..........................................................................................................................................................
(jméno) (telefon)

Další ujednání:

V ................................................ dne ............................

........... .....................

Plnění odběru tepla podle tohoto diagramu je podmíněno uzavřením "Ujednání o ceně".

Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Region Východní Morava, ul. Svobody, 735 06 Karviná-Doly

 podlahová plocha (m2)    910,00    0,00 

 100,00  podíl dodaného tepla (%)  0,00 
 počet bytových jednotek zásobovaných tepelnou energií     
 podlahová plocha (m2) - pro rozúčtování    910,00    0,00 

Karviná-Doly dne 12.12.2016

........ .................



Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

87926

F300-625/007
2017
ZŠ, Objekt školy, Slovenská 2936, ÚT KA [škol]

DIAGRAM NA DODÁVKU A ODBĚR TEPLA
Číslo smlouvy:

pro odběrné místo:

Platnost pro rok:
Název OM:
Sazba:

Tepelná energie v GJ MW sjednané pro výpočet stálého platu

nebyty byty

GJ sjednané pro výpočet
 stálého platu

nebyty byty

   

  ROK

300S64

 nebyty byty

Odběratel prohlašuje, že rozdělení podlahových ploch odpovídá skutečnosti a že nahlásí dodavateli každou změnu výměry 
podlahové plochy bytových a nebytových prostor.

Zmocněnec odběratele pro jednání ..........................................................................................................................................................
(jméno) (telefon)

Další ujednání:

V ................................................ dne ............................

...... ................

Plnění odběru tepla podle tohoto diagramu je podmíněno uzavřením "Ujednání o ceně".

Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Region Východní Morava, ul. Svobody, 735 06 Karviná-Doly

 podlahová plocha (m2)

 podíl dodaného tepla (%)
 počet bytových jednotek zásobovaných tepelnou energií
 podlahová plocha (m2) - pro rozúčtování

Karviná-Doly dne 12.12.2016

....... ................



Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

87926

F300-625/017
2017
ZŠ - objekt DŠ a JŠ, Slovenská 2934/57, ÚT KA [škol]

DIAGRAM NA DODÁVKU A ODBĚR TEPLA
Číslo smlouvy:

pro odběrné místo:

Platnost pro rok:
Název OM:
Sazba:

Tepelná energie v GJ MW sjednané pro výpočet stálého platu

nebyty byty

GJ sjednané pro výpočet
 stálého platu

nebyty byty

   

  ROK

300S64

 nebyty byty

Odběratel prohlašuje, že rozdělení podlahových ploch odpovídá skutečnosti a že nahlásí dodavateli každou změnu výměry 
podlahové plochy bytových a nebytových prostor.

Zmocněnec odběratele pro jednání ..........................................................................................................................................................
(jméno) (telefon)

Další ujednání:

V ................................................ dne ............................

....... ............

Plnění odběru tepla podle tohoto diagramu je podmíněno uzavřením "Ujednání o ceně".

Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Region Východní Morava, ul. Svobody, 735 06 Karviná-Doly

 podlahová plocha (m2)

 podíl dodaného tepla (%)
 počet bytových jednotek zásobovaných tepelnou energií
 podlahová plocha (m2) - pro rozúčtování

Karviná-Doly dne 12.12.2016

...... ................



Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

87926

F300-625/506
2017
ZŠ - objekt MŠ, Slovenská 2910, TUV KA [škol]

DIAGRAM NA DODÁVKU A ODBĚR TEPLA
Číslo smlouvy:

pro odběrné místo:

Platnost pro rok:
Název OM:
Sazba:

Tepelná energie v GJ MW sjednané pro výpočet stálého platu

nebyty byty

GJ sjednané pro výpočet
 stálého platu

nebyty byty

   

  ROK

300S71

 nebyty byty

Odběratel prohlašuje, že rozdělení podlahových ploch odpovídá skutečnosti a že nahlásí dodavateli každou změnu výměry 
podlahové plochy bytových a nebytových prostor.

Zmocněnec odběratele pro jednání ..........................................................................................................................................................
(jméno) (telefon)

Další ujednání:

V ................................................ dne ............................

........... .................

Plnění odběru tepla podle tohoto diagramu je podmíněno uzavřením "Ujednání o ceně".

Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Region Východní Morava, ul. Svobody, 735 06 Karviná-Doly

 podlahová plocha (m2)

 podíl dodaného tepla (%)
 počet bytových jednotek zásobovaných tepelnou energií
 podlahová plocha (m2) - pro rozúčtování

Karviná-Doly dne 12.12.2016

...... .............



Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

87926

F300-625/507
2017
ZŠ - objekt DŠ a JŠ, Slovenská 2934/57, TUV KA [škol]

DIAGRAM NA DODÁVKU A ODBĚR TEPLA
Číslo smlouvy:

pro odběrné místo:

Platnost pro rok:
Název OM:
Sazba:

Tepelná energie v GJ MW sjednané pro výpočet stálého platu

nebyty byty

GJ sjednané pro výpočet
 stálého platu

nebyty byty

 

   

  ROK

300S71

 nebyty byty

Odběratel prohlašuje, že rozdělení podlahových ploch odpovídá skutečnosti a že nahlásí dodavateli každou změnu výměry 
podlahové plochy bytových a nebytových prostor.

Zmocněnec odběratele pro jednání ..........................................................................................................................................................
(jméno) (telefon)

Další ujednání:

V ................................................ dne ............................

... ...............

Plnění odběru tepla podle tohoto diagramu je podmíněno uzavřením "Ujednání o ceně".

Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Region Východní Morava, ul. Svobody, 735 06 Karviná-Doly

 podlahová plocha (m2)

 podíl dodaného tepla (%)
 počet bytových jednotek zásobovaných tepelnou energií
 podlahová plocha (m2) - pro rozúčtování

Karviná-Doly dne 12.12.2016

..... .................



Číslo smlouvy: 87926

Cena tepelné energie a nosného média je:

K cenám uvedených v čl. 3 a čl. 4 tohoto ujednání bude při vyúčtování připočítána daň z přidané hodnoty (DPH) ve 
výši stanovené zákonem.

Byty - Teplo TUV
Byty - Teplo ÚT
Doplňovaná voda
Nebyty - Teplo TUV
Nebyty - Teplo ÚT

Byty - Teplo TUV
Nebyty - Teplo TUV

 
 
 
 
 

 
 

Sazba:

Sazba:

Kč/GJ
Kč/GJ
Kč/t
Kč/GJ
Kč/GJ

Kč/GJ
Kč/GJ

Odběratelem:
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, 
příspěvková organizace
Slovenská 2936/61, 733 01 Karviná - Hranice

62331361IČO:
DIČ:

Dodavatelem:
Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava , 702 00 Ostrava

CZ45193410
45193410IČO:

DIČ:

Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném
Krajským soudem v Ostravě sp.zn.B 318

a

Smluvní strany sjednávají toto ujednání o ceně tepelné energie a nosných médií v souladu s ustanoveními zák. č. 
89/2012 Sb., zák. č. 458/2000 Sb. a zák. č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v souladu  s cenovým 
rozhodnutím ERU č. 2/2013 ze dne 1. listopadu 2013, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 4/2015 ze dne 6. 
listopadu 2015, kterým se mění cenové rozhodnutí ERU č. 2/2013.

1.

2. Cena dodávané a odebírané tepelné energie a nosných medií se sjednává v souladu s uzavřenou smlouvou a je její 
nedílnou součástí.

V případě, že součástí dodávky tepelné energie a nosných médií bude také dodávka studené pitné vody pro přípravu 
teplé vody (vodné, stočné), bude dodavatel odběrateli účtovat tuto vodu v ceně, která bude dodavateli účtována 
dodavatelem vody.

3.

4.

300S64

300S71

Základní škola a Mateřská škola
Slovenská, Karviná,

Slovenská 2936/61
733 01 Karviná - Hranice

příspěvková organizace

Ujednání o ceně
uzavřené mezi

Strana 1 z 2



5.

6.

7.

Toto ujednání má platnost od 01. ledna 2017 do 31. prosince 2017.

Zařazení odběrného místa do příslušné sazby je uvedeno v odběrovém diagramu.

Dodavatel si vyhrazuje právo změnit cenu tepla v případě změn obecně závazných předpisů, které mohou mít vliv na 
cenu tepla, a to s účinností ke dni vzniku těchto změn a odběratel se zavazuje nově stanovenou cenu uhradit. 
Dodavatel je povinen změnu ceny písemně oznámit odběrateli bez odkladu po stanovení ceny.

.......

V Ostravě 10.02.2017 V...............................................................

Pro případ nedodržení termínu úhrady faktur a jejich výše ve lhůtě splatnosti sjednávají strany smluvní pokutu ve 
výši  0.050% z dlužné částky za každý den prodlení.

8.

Strana 2 z 2
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V Ostravě

01/2017
02/2017
03/2017
04/2017
05/2017
06/2017
07/2017
08/2017
09/2017
10/2017
11/2017
12/2017

7417187926
7417287926
7417387926
7417487926
7417587926
7417687926
7417787926
7417887926
7417987926
7467087926
7467187926
7467287926

  
  
  
  
  

   
   
   

  
  
  
  

  
  
  
  
  

   
   
   

  
  
  
  

  
  
  
  
  

   
   
   

  
  
  
  

10.01.2017
10.02.2017
10.03.2017
10.04.2017
10.05.2017
12.06.2017
10.07.2017
10.08.2017
11.09.2017
10.10.2017
10.11.2017
11.12.2017

Jméno:
Funkce:

Účetní období Variabilní symbol Základ daně DPH 15% Celkem Kč Splatnost do

Odběratel:

V ..................................................... dne ..............................

Dodavatel:

Tato dohoda je nedílnou součástí smlouvy.
Po potvrzení nám dohodu v jednom vyhotovení vraťte obratem zpět.

Základní škola a Mateřská škola
Slovenská, Karviná,

Slovenská 2936/61
733 01 Karviná - Hranice

DODAVATEL:
Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava , 702 00 Ostrava

CZ4519341045193410IČO: DIČ:
Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném

ODBĚRATEL:
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, 
příspěvková organizace
Slovenská 2936/61, 733 01 Karviná - Hranice

62331361IČO: DIČ:

příspěvková organizace

Krajským soudem v Ostravě sp.zn.B 318

12.12.2016dne

Fakturační období: měsíční.
Termíny splatnosti záloh, jejich výše a variabilní symboly jsou uvedeny v následujícím rozpisu:

A)
B)

F)

H)

Daňový doklad
Strana 1 z 1

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ ZÁLOH ZA ODBĚR TEPELNÉ ENERGIE PRO ROK 2017
- číslo smlouvy 87926

................ ........................

C)

Způsob placení záloh - příkaz k úhraděD)
E)

Vyřizuje/telefon: 

Platební kalendář

.

Dodavatel a odběratel se dohodli na těchto podmínkách poskytování záloh za dodávku a odběr tepelné energie v r. 2017:

15495

 

Je-li odběratel v prodlení se zaplacením jednotlivých záloh, zavazuje se zaplatit dodavateli za každý den prodlení
smluvní pokutu ve výši  0.050% z nezaplacených dohodnutých záloh.
Na faktuře bude odečtena skutečně poskytnutá záloha.

Výše záloh je stanovena na základě sjednaného odběru tepelné energie na všech odběrných místech odběratele 
s měsíčním smluvním obdobím.

Při změně cen tepelné energie je dodavatel oprávněn stanovit novou výši záloh.
G)Při úhradě záloh uvádějte konstantní symbol 304.

I) Pro potřeby Kontrolního hlášení považujeme Variabilní symbol za Evidenční číslo daňového dokladu. To znamená, že 
v našem Kontrolním hlášení budeme uvádět rovněž jako Evidenční číslo daňového dokladu Variabilní symbol.

............. .....................

Koeficient pro výpočet daně (zákon o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění, § 37): 0,1304.



V Ostravě

01/2017
02/2017
03/2017
04/2017
05/2017
06/2017
07/2017
08/2017
09/2017
10/2017
11/2017
12/2017

6417187926
6417287926
6417387926
6417487926
6417587926
6417687926
6417787926
6417887926
6417987926
6467087926
6467187926
6467287926

  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
   

   
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  
  

16.01.2017
15.02.2017
15.03.2017
18.04.2017
15.05.2017
15.06.2017
17.07.2017
15.08.2017
15.09.2017
16.10.2017
15.11.2017
15.12.2017

Jméno:
Funkce:

Účetní období Variabilní symbol Základ daně DPH 15% Celkem Kč Splatnost do

Odběratel:

V ..................................................... dne ..............................

Dodavatel:

Tato dohoda je nedílnou součástí smlouvy.
Po potvrzení nám dohodu v jednom vyhotovení vraťte obratem zpět.

Základní škola a Mateřská škola
Slovenská, Karviná,

Slovenská 2936/61
733 01 Karviná - Hranice

DODAVATEL:
Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava , 702 00 Ostrava

CZ4519341045193410IČO: DIČ:
Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném

ODBĚRATEL:
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, 
příspěvková organizace
Slovenská 2936/61, 733 01 Karviná - Hranice

62331361IČO: DIČ:

příspěvková organizace

Krajským soudem v Ostravě sp.zn.B 318

12.12.2016dne

Fakturační období: roční.
Termíny splatnosti záloh, jejich výše a variabilní symboly jsou uvedeny v následujícím rozpisu:

A)
B)

F)

H)

Daňový doklad
Strana 1 z 1

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ ZÁLOH ZA ODBĚR TEPELNÉ ENERGIE PRO PŘÍPRAVU TUV 
A ZA ODBĚR VODY PRO PŘÍPRAVU TUV V ROCE 2017 - číslo smlouvy 87926

................ .....................

C)

Způsob placení záloh - příkaz k úhraděD)
E)

Vyřizuje/telefon: 

Platební kalendář

Dodavatel a odběratel se dohodli na těchto podmínkách poskytování záloh za dodávku a odběr tepelné energie v r. 2017:

15495

 

Je-li odběratel v prodlení se zaplacením jednotlivých záloh, zavazuje se zaplatit dodavateli za každý den prodlení
smluvní pokutu ve výši  0.050% z nezaplacených dohodnutých záloh.
Na faktuře budou odečteny skutečně poskytnuté zálohy.

Výše záloh je stanovena na základě sjednaného odběru tepelné energie na všech odběrných místech odběratele 
s ročním smluvním obdobím.

Při změně cen tepelné energie je dodavatel oprávněn stanovit novou výši záloh.
G)Při úhradě záloh uvádějte konstantní symbol 304.

I) Pro potřeby Kontrolního hlášení považujeme Variabilní symbol za Evidenční číslo daňového dokladu. To znamená, že 
v našem Kontrolním hlášení budeme uvádět rovněž jako Evidenční číslo daňového dokladu Variabilní symbol.

.......... ...............

Koeficient pro výpočet daně (zákon o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění, § 37): 0,1304.



Dalkia Česká republika, a. s., Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 70974

Seznam odběrných míst ÚT a TUV
(Příloha č. 1)

evidenční číslo: 87926

Seznam odběrných míst, pro která platí smlouva:

Číslo odběrnéhomísta:

F300-625/007
F300-625/507

Zkrácený název odběrného místa:

ZŠ Slovenská
ZŠ Slovenská

Seznam obsahuje celkem 2 odběrná místa.

Seznam odběrných míst ÚT je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a
účinný od 1.8.2008.
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DODACÍ PODMÍNKY
l{e Smlouvě o dodávce tepelné energie pro vytápěnía dodávce teplé užitkové vody

Dodací podmínky ke Smlouvě o dodávce tepelné energie pro vytápění a dodávce teplé užitkové vody (dále jen DP) upravují vztahy pro dodávku a
odběr tepehlé energie pro vytápění (dále jen ÚT) a teplé užitkové vody (dále jen TUV) pro sekundánú odběry a jsou závazné pro dodavatele i
odběratele při připojelú, provozovám zařízelú na dodávku a odběr tepelné energie pro úT a dodávku a odběr TIN.

Ve smlouvě je odběratelpovinen přesně a úplně uvést název obchodní fmny, sídlo, adresu, IČO, DIČ a údaje bankovního spojení a fyzická osoba jméno,
příjmení, rodné číslo a adresu trvalého bydliště. Odběratel předloží na výzvu dodavatele listiny osvědčující uváděné údaje. Dále právnická osoba příloží

kopií výpisu z obchodního rejstříku nebo jiný doklad o práVlú subjektivitě a doklad o vlastnictví předávací stanice, nájem1Ú smlouvu o jejím užívátú
nebo smlouvu o jejím provozovátú.

Definice použitých pojmů a zkratek
• Smlouva o dodávce tepelné energie pro vytápěnía dodávce teplé užitkové vody

základtú smlouva mezi dodavatelem a odběratelem upravující předmět vzájemného smluVlúho vztahu;
• Dodací podmínky (DP)

všeobecné podmínky dodávky tepelné energie, vydané dodavatelem tepelné energie závazné pro dodavatele a odběratele;

• sekundární odběry (SO)
odběry tepehlé energie uskutečňované ze sekundárních tepelných rozvodů;

• měhcí místo (M.M)
místo, kde je měřenadodávka tepelné energie;

• místo plnění
konkréttú uústo příslušné danému odběrnému uústu uvedené v Technických údajích k odběm;

• odběrné místo (o.A1)
uústo plnění stanovené ve Smlouvě o dodávce tepelné energie, v němž přechází v uústě předám tepelná energie z vlastnictví dodavatele do
vlastnictví odběratele;

• regulační opatření

opatřem vyplývající z práva nebo povinnosti dodavatele omezit nebo přemšit v nezbytném rozsahu dodávku tepelné energie dle zák. ustanovem;
• omezení dodávky

částečnéomeze1Ú dodávky energií v určitém časovém rozmezí nebo snížení teplottúch parametrů teplonosné látky,
pro úT znamená snížetú teploty topné vody
pro TIN znamená StÚŽelú teploty TVV;

• pl~erušení dodávky
znamená dočasné přemšem dodávky tepelné energie pro úT nebo dodávky TIN nebo dočasné odpoje1Ú OM, aniž dojde k ukončem smluvního
vztahu;

• předávací stanice (PS), blokové kotelny (BK), objektové předávací stanice (OPS)
zařízetú pro úpravu stavů teplonosné látky na hodnoty požadované vnítňúm zaříze1Úm.

tl podmžný odběratel

odběratel, který odebírá tepelnou energii ze sekundárního rozvodu nebo z PS, která nem v majetku dodavatele, a smluvm vztah má uzavřen s
majitelem nebo provozovatelem PS se souWasem dodavatele;

• teplá užitková voda (TUV)
ohřátá pitná voda splňujícíkritéria ČSN 83 0611;

• vytápění (ÚT)
dodávka tepehlé energie pro vytápění budov nebo skupiny nústností;

• odběrné místo pro ÚT
odběrné uústo, do kterého se uskutečľíuje dodávka tepelné energie pro úT-má své samostatné evidenčm číslo;

• odběrné místo pro TUV
odběrnéuústo, do kterého

1. Smlouva se uzavírá s samostattlým právnún sul~jelctetn,

odběrnéuústo (dále jen OM) odběratelea některé jsou uzavírány

2. Nedílné součásti smlouvy
2.1.1 Seznam odběrnýchuúst úT a TIN (Přílohač.l)

2.1.2 Dodací podmínky ke Smlouvě o dodávce tepla pro vytápělÚ a dodávce teplé užitkové vody

2.2 Části smlouvy, uzavírané pro každé odběrné uústo samostatně, pokud nebude ve smlouvě sjednáno jinak:
2.2.1 Přihláška k odběm tepla
2.2.2 Technické údaje k odběru

2.2.3 Diagram na odběr tepla pro úT, TIN a vody pro TIN

2.3 Části smlouvy, sjednávané pro všechna odběrná uústa souhrnně:
2.3.1 Ujednám o ceně

2.3.2 Dohoda o poskytovátú záloh za odběr tepehlé energie a Dohoda o poskytovátú záloh za odběrtepehlé energie pro přípravu TUV a za odběr

vody pro přípravu TIN

Seznam odběrných uúst úT a TIN (Příloha č. 1) obsahuje seznam odběrných uúst odběratele, kterých se týká uzavřená smlouva.

Přihláška k odběm tepla obsahuje základní Údaje o odběrném uústě, které jsou nutné pro fakturaci a statistické vykazovátú, zejména Údaje o
podlahových plochách a počtu otápěných bytů. Sjednává se při uzavře1Ú smlouvy nebo při změně údajů pro úT i TIN.
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Tecluůcké údaje k odběru určují místo plnění, parametry dodávané teplonosné látky, měřicí místo azplisob měřelú. Sjednává se při uzavřeni smlouvy
nebo při změně údajů.

Diagram na odběr tepla pro úT, TIN a vody pro TIN obsahuje měsíční nasmlouvané hodnoty odběru tepehté energie v GJ, jednotlivé sazby cen
tepehté energie, skutečnou podlahovou plochu a započitatehtou podlahovou plochu pro bytový a nebytový sektor a procentní rozdělení dodávané tepelné
energie na bytový a nebytový sektor. Údaje jsou nvedeny zvlášť pro úT a pro TIN. Diagram se sjednává zpravidla na jeden ka1endářtú rok.

DjednáJú o ceně obsahuje ceny tepehlé energie a vody v jednotlivých sazbách pro danou lokalitu a výši snlluVlúch pokut při prodlelú s placellÚll faktur
daiíových dokladů. Sjednává se vždy při změně ceny tepehté energie, zpravidla jednou ročně.

Dohoda o poskytování záloh za odběr tepehté energíe a Dohoda o poskytování záloh za odběr tepehté energíe pro přípraVll TIN a za odběr vody pro
přípraVll TIN se uzavírá mezi dodavatelem a odběratelem podle člállktl XI. bod 11 a 12. těchto Dodacích podmínek, pokud se nedohodnou jinak.
Dohoda obsahuje výši a terminy placení záloh a výši SmlUVlÚ pokuty při prodlení s placením záloh. Sjednává se vždy při změně odběru tepehté energie a
změně ceny tepelné energie, zpravidla na jeden kalendářnírok.

3. Smlouva o dodávce tepehté energie pro vytápění a dodávce teplé užitkové vody se uzavírá s každým odběratelempísemněpřed zahájellÚll vlastního
odběm.

4. Dodavatel a odběratel sjednají Diagramy na odběr tepla pro úT, TUV a vody pro TIN před začátkem snlluVllího období. Odběratel se zavazuje
diagram do 14 dnů po jejího obdržení potvrdit a zaslat zpět dodavateli, nebo zaslat vlastní protinávrh. Dodavatel je povinen tento protinávrh projednat
rOVllěž do 14 dnll. Nepotvrdí-li odběratel návrh diagramů,nebo nesdělí-Ii vlastni protinávrh ve st,1Uovené lblrtě, platí diagramy dle návrhu dodavatele.

5. Pokud byla dříve uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě dle obchodního zákoníku, týkající se dodávky tepehté energie pro úT a dodávky TIN,
ustanovení závazná a se do Smlouvy o dodávce tepehté energie pro vytápělú a dodávce teplé užitkové vody, pokud se dodavatel a

1. Dodávka tepehté energie pro
prováděcích předpisti.

2. Dodávka tepehté energie pro úT je splněna přechodemtepehté energie z vlastnictví dodavatele do vlastnictví odběratele. Dodávka TUV je splněna

přechodemTIN z vlastníctvi dodavatele do vlastnictví odběratele.

3. Místo phtěni dodávky tepehté energie pro ÚT a pro přípraVllTINje sjednáno v Tecluůckých údajích k odběru pro každé odběrnémísto.

4. Dodavatel neodpovídá za nedostatky v dodávce tepehté energie pro úT a dodávce TIN způsobenétecluůckýmstavem objektu, odběrného zařízeni

nebo části rozvodn za místem phtěni, které jsou v majetku nebo ve správě odběratele.

5. Dodavatel neodpovídá za nedostatky při phtěni smlouvy prokazatehtězpůsobenéhavarij1lÚ11Í situacem~ vzniklými u subdodavatelů.

6. Dodavatel neodpovídá za jakost studené pitné vody, nakoupené z veřejného rozvodu pitné vody použité pro přípraVll TIN.

7. Odběratel souhlasí s tím, že dodavatel řídí provoz celé soustavy.

8.. Teplonosnou látkoupro ÚTje voda,kteráje vlastníctvlm dodavatele a proto je odběratelpovinenjivracet. .. .. . .......................................................................................................................... m. ..••.••.•••••.•.••..•..•.••.•.••.••..•.••.••.••.•.••.•••...••..••.••..•.•..••••••••••..•••.••.•..•..•••.•••.•.••••••••.•.
< < y. >................. T ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·• Změnllll zrušení zlÍvlI:llúl ••••••••••••••••••••••••• / •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• y .

1. PoŽadovaIlézillěny skuteČl1ostí, uvedených ve sl11IollVěa jejich přílolllÍch,jeodběl'atelpo"illellpředložitkOdsouhlasení dodavateli nejpozdějil4dllt't
přede dnem, který je rozhodující pro počátek těchto změn. Dodavatel je povinen se k předloženým návrhům změn vyjádřit nejpozději do 14 ti dnů od
jejich domčení.

2. Pokud změna některého z údajli uvedených odběratelem ve smlouvě a jejich přílohách nastane nepředvídaně, zajistí odběratel její projednán!
s dodavatelem a bez zbytečného odkladu požádá o úpraVll příslušné částí smlouvy tak, aby novelizovaná část smlouvy byla uzavřena nejpozději do
nejbližšího terminu odečtu fakturačníchměřidel.

3. Za případné škody, které vzniknou z nespráVllě nahlášených údajů, odpovídá odběratel.

4. Předá-li odběratel objekt s odběrem úT nebo TUV novému uživateli, je povinen nového uživatele včas seznámit s Dodacinú podmínkami a nutností
uzavřít novou SmlOUVll s dodavatelem. Předání objektu by se mělo uskutečnit vždy k posledninlu dní měsíce. Pokud dojde k předání objektu v průběhu

měsíce, dohodnou se oba subjekty na finančninlvyrOVllání nezávisle na dodavateli. Nový uživatel je povinen nejpozději 10 dnů před zahájellÚll odběru
tepehté energie uzavřít SmlOUVll o dodávce tepla pro vytápění a dodávce teplé užitkové vody a nejpozději a nejpozději do 3 dnů po převzetí objektu
oznáJni dodavateli stavy poči1adel měřičů tepehté energie úT a množství spotřebované (změřené) TIN ke dní převzetí, potvrzené původnúll

odběratelem.

5. Ukončeni odběru je odběratel povinen písemně oznánlit dodavateli min. 10 dnů předem a umožnit mu provedení konečného odečtu měřiče tepelné
energie, popřípadě provedení jiných opatření, souvisttiících s ukončeninl odběru. Nesphtl-li odběratel tyto povinnosti, uhradí dodavateli veškerou
odebranou tepehtou energii až do uzavření smlouvy s novým odběratelem nebo do doby, kdy bude umožněno dodavateli přerušit dodávku tepehté

a odebrat měřicí zařízeni.

pro
1. Dodavatel měří dodávku tepelué energie pro úT svým zařízenlm, které instaluje v měřicim nústě. Odběratel je povinen svá zařízeni upravit podle
pokynů dodavatele tak, aby byla umožněna instalace měřiče a zajištěna jeho spráVllá funkce. Zpllsob měřeni, dmh a umístěni určí dodavatel. Neni-Ii ve
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výjimečných případech možné měřit měřicímzařízenímdodavatele, je po vzájemné dohodě možné dodávku měřit měřicímzařízením odběratele. Měřicí

zařízení musí splňovatpožadavky zák. Č. 505/1990 Sb. ve znění pozdějšíchpředpisů. Měřicí zařízeníje instalováno a provozováno dle ust. § 78 zák. Č.

458/2000 Sb., ve zněnípozdějšíchpředpisů,z něhož vyplývají práva a povinnosti jak dodavatele tak odběratele.

2. Dodavatel je povinen zajistit údržbu a provoz měřicíchzařízení včetnějejich pravidelné kontroly.

3. Odečty měr-ičů pro fakturaci za odběrúT se provádějíměsíčně, není-li ve smlouvědohodnuto jinak. Kontrolní odečty je možno provádět i V kratších
časových intervalech. Účast na odečtu a ověření vstupních údajtl tohoto odečtu umožní dodavatel pověřené osobě odběratele, která má za odbě1'lltele

právo této kontroly a požádá o účast na odečtu.

4. Odběratel je povinen zajistit na svůj náklad zřízení potřebného přívodu elektrické energie se samostatným okruhem a hradit spotřebu elektrické
energie pro měřicí, pomocná a ovládací zařízení dodavatele, umístěná v objektu odběratele.

5. Odběratel zajistí, aby nedocházelo ke svévolnému přerušení přívodu elektrické energie pro měřicí zařízení a je povinen nejpozději do 3 dnů po
zjištětú Wásit dodavateli veškeré závady a neobvyklosti v měření, které měl nebo mohl zjistit, jakož i zjevné poruchy v instalaci před měřicún zaNzením.
Dále je odběratelpovinen zajistit a trvale pečovato bezpečný přístup k měřičům tepelné energie.

6. Odběratel může pro vlastní potřebu namontovat vlastní podružné nebo kontrohú měřiče tepelné energie, zapojené za měřicímzařízetúmdodavatele.
Správnost měření podružných nebo kontrolních měřičů dodavatel nekontroluje a jejich stavy neodečítá. Podružné nebo kontrolní měřiče tepelné energie
odběratele jsou zvlášt' označeny. Dojde-li k poruše měřicího zařízení dodavatele, lze po vzájemné dohodě použít údajů kontrolního měřiče tepelné
energie odběratele.

7. Netll1.lže-li dodavatel zajistit měření dodávky tepelné energie po přechodnou dobu, dohodne v Technických údajích k odběru náhradtú zp\\sob
zjišťovátú výše odběru tepelné energie do doby osazení měřicí teclmiky.

8. Odběratel je povinen zajistit měřicí zařízení, která se nacházejí v jeho objektu tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo odcizetú, případně poškozelÚ
úředtúch značek nebo montážních plomb a veškeré závady v měření neprodleně po zjištění oWásit písemně dodavateli (pro urycWení je vhodné navíc o
takovéto skutečnostiinformovat dodavatele telefonicky). Jakýkoliv zásah do měřicího zařízení bez souWasu dodavatele je zakázán.

9. Byla-li na měřicím zařízení poškozena úřední značka nebo montážní plomba, měřicí zařízení bylo poškozeno nebo odcizeno, nebo vznikne-li na
měřicím zařízetú tecluůcká závada takového charakteru, že nelze změřit množství odebrané tepelné energie pro úT, stanoví se jeho výše náhradním
způsobemdle člán1..'U V, písmeno A, odstavec 3 těchto DP.

10. V případě, že dojde k prokazatelnému poškozelú nebo odcizení měřicího zařízelú nebo jeho části, uhradí odběratel dodavateli vzniklou škodu,
případně další s tím související oprávněné náklady.

ll. Neumožní-li odběratel přístup k měřicím zařízením za účelem odečtu hodnot měřidla, postupuje dodavatel při vyúčtování spotřeby tepelné energie
náhradním způsobemuvedeným v článku V, písmeno A, odstavec 3 těchto DP.

12. V případě vadného měřidla provede dodavatel vyúčtování spotřeby za poslední zúčtovací období před výměnou měřidla náhradllÚn způsobem dle
článku V, písmeno A, odstavec 3 těchto DP.

13. Dodavatel je povinen odečítat a evidovat naměřenéhodnoty měřidel. Odečtenéhodnoty budou u dodavatele uschovány po dobu tří let.

B: pro odbel' TUV
1. Dodavatel měří množství pitné vody pro ohřev a množství tepelné energie spotřebovanépro přípravuTUV. Pro stanovení množství pitné vody mllže
dodavatel využít i vodoměru dodavatele pitné vody.

2. Dodavatel je povinen zajistit údržbu a provoz měřicích zařízení včetně jejich pravidelné kontroly.

3. Dodavatel je povinen evidovat stavy měřicího zařízení. Naměřenéhodnoty budou u dodavatele archivovány po dobu tří let od doby jejich poNzelú.

4. Hodnoty naměřenéna měřicímzařízenívyužívá dodavatel k vyúčtování dodávky TUV.

5. Dojde-li k poruše měřicíhozařízení, provede dodavatel odborný dopočetdodané tepelné energie pro přípravuTUV. Takto provedené dopočty budou
po dobu tří let uloženy u dodavatele.

6. Pro účely rozúčtovátúpoměrné části TUV odběratelnainstaluje vodoměryzaznamenávající veškerou TUV odebranou odběratelem.

7. Vodoměry, použité pro stanovení poměrné části TUV, musí splňovat podmínky dané Zákonem o metrologii pro stanovená měřidla a Výnosem
Metrologického ústavu pro měřetú a normalizaci.

8. Je-li měřena pouze celková dodávka tepelné energie před jeho rozdělenímna úT a přípravu TUV, bude množství tepelné energie pro ÚT a přípravu

TUV stanoveno po dohodě s odběratelem. Pokud nedojde k dohodě, bude postupováno dle platných prováděcíchpředpisů.
............................................... . .........•............~

i>řeZkol1.šellÍ.měři.če.tepehlé .el1ergle.a~titllovellÍ.ll.áh.l"adllÍdlzpllsobů.Výpočtu
A: pro odbel' úT
1. Má-li odběratel pochybnost o správnosti údajů měřiče tepelné energie, postupuje dle § 78 odst. 2 zák. Č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů.

O přezkoušení měřiče tepelné energie mtlže požádat i dodavatel.

2. Zjistí-li se při přezkoušení,že údaje měřiče se odchylují od přípustnéhodnoty, vymění dodavatel měřič tepelné energie na svůj náklad a zvýhodněná

smluvní strana uhradí druhé smluvní straně částku, odpovídající chybě v údajích měřiče, a to ode dne, kdy závada prokazatehlěVZlůk1a, a nelze-li jej
zjistit, pak ode dne předcházejícího odečtu.
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3. Nelze-Ii přesně zjistit spotřebu tepelné energie za dobu poruchy měřiciho zařízeníúr, vypočte se podle údajů kontrolního nebo podružného měřiče
nebo se určí spotřeba náhradním způsobem:

a) u odběrných míst, ve kterých byla rnínímálně jedno otopné období spolehlivě měřená spotřeba, se spotřeba určí shodná s předpokládanou
spotřebou dle písmene c);

b) u odběrných míst, ve kterých nebyla alespoň jedno předcházejíci otopné období spolehlivě měřena spotřeba nebo u objektů, u kterých se
v průběhu otopného období zásadním způsobem změtúly tepehté vlastnosti (např. přídavnou izolací pláště budovy), nebo ve kterýoh byla
v daném otopném období instalována regulačnítechtúka, se spotřeba určí jako průměrnáspotřeba srovnatelných odběrnýchnúst;

c) předpokládanou spotřebou (Q) se rozumí součin průměrné měsíČlú měrné spotřeby (q) daného objektu a denostuptlů (DO) příslušného měsíoe

ve rulech, kdy se topilo:
Q=q*Do

d) měsíční měrnou spotřebou objektu se rozumí podíl spotřeby daného objektu a počtu denostupňll (ve dnech, kdy se topilo) příslušného měsíce.
Měmou spotřebu objektu je možno určovat pouze v měsícich od říjnado dubna;

e) počet denostupňů je dán součinempočtu dnů vyhodnocovaného období a rozdílu teplot (pnlměrných)vnitřních a venkovních za shodné období:
DO=d *(tos-tvs)
d počet rulll vyhodttocovaného období
tos střední vnitřní teplota objektu (pro výpočtybude použita výpočtová teplota vnitřníhovzdttchu stanovená projektem nebo příslušným

právním předpisem)

tys střední (průměrná)denní teplota venkovního vzduchu za sledované období.

B: pI'O odběl'TUV
1. Má-Ii odběratel pochybnost o správnosti údajÍ! měřiče tepelné energie, postupuje dle § 78 odst. 2 zák. č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisÍl.

O přezkoušetú měřiče tepelné energie mÍ!že požádat i dodavatel.

2. Zjistí-Ii se při přezkoušetú, že údaje měřiče se odchylují od přípustnéhodnoty, vymění dodavatel měřič tepehlé energie na svůj náklad a zvýhodněná

SmlUVlÚ strana uhradí druhé smluvní straně částku, odpovídající chybě v údajích měřiče, a to ode dtte, kdy závada prokazatelněvztúk!a, a nelze-li jej
zjistit, pak ode dne předcházejícího odečtu.

3. Spotřeba TUV u neměřených, nebo jen v části zúčtovacího období měřenýchjedttotek,bude stanovena takto:
Náht'adní zpÍ!sob určetú předpokládané spotřeby tepelné energie pro přípraVlITUV v odběrném místě spočívá ve výpočtu spotřeby tepelné energie
k ohřevn I m' odebrané vody pomocí průměrné měmé spotřeby tepla k ohřevu vody v období s funkčnímměřen1nl tepelné etlergie a s kontrolo\!
podle přípustných(nepřekročitelných)hodnot měrného ukazatele podle § 4 odst (4) vyhlášky č. 15212001 Sb.

VL
•Regulace,. omezenÍ.a přerušenI dodlÍveka.odbětu tepellléellergíe ..

L Pro zajištění plynulého zásobování tepelnou energií pro úr a přípravu TUV všech odběratelů je dodavatel oprávněn podle potřeby provádět

regulační opatření v souladu s platnýnú právnírní předpisy.

2. Dodavatelje oprávněn,při dodržení podnúnek uvedených v článku vn. Dodacích podmínek, omezit nebo přerušit dodávky tepelné energie podle §
76 odst. 4 zák. č. 458/2000 Sb., ve znětú pozdějšíchpředpistl, a to:

a) při bezprostředním ohrožení zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů,

b) pří stavech nouze nebo činnostech bezprostřednězamezujících jejich vztÚkU,
c) při prováděníplánovaných rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních praci, pokud jsou ozuánJeny 15 dní předem,
d) při prováděnínezbytných provozních manípulací na dobu 4 hodin,
e) při havarijtlÍm přerušení či omezetú nezbytných provozních dodávek teplonosné látky nebo paliva energií poskytovaných jinýnlÍ dodavateli,
f) při nedodržení povinností odběratele podle § 77 odst. 3 zák. Č. 45812000 Sb. ve znění pozdějšíchpředpisů

g) při vztúku a odstraňování havárií a poruch na zařízeníchpro rozvod a výrobu tepelné energie na dobu nezbytněnutnou,
h) jestliže odběratel používá zařízelÚ, která ohrožují život, zdraví nebo m~etek osob nebo ovlivňují kvalitu dodávek v neprospěch dalších

odběratelÍ!,

i) při neoprávněnémodběru.

3. Dodávku tepelné etlergie pro úT nebo dodávku TUV, omezenou nebo přerušenou z dílvodll, jež jsou na straně odběratele, obnoví dodavatel po
odstranění všech závad nebo přičin, pro které byla dodávka omezena nebo přerušetla.

4. Omezení či přerušetú dodávky tepelné energie pro úr a dodávky TUV ve smluveném rozsahu nebude posuzováno jako porušetÚ smhlVllÍ
povitmosti ze závazkového vztahu. Za škody, vztúkIé omezením nebo přerušenímdodávky tepelné energie podle tohoto článku, nenese dodavatel V1IČi

odběrateli

1. Dodavatelje povinen:
a) písemněoznámit odběratelizměnu teplonosné látky nebo jejich parametrův souladu s ustanoveními příslušnýchprávních předpisů,

b) písemněoznámit odběrateli alespoň 15 dnÍ! předem, hodlá-Ii provádět plánované opravy, údržbové a revizní práce dle čl.Vl odst.2. písmeno c),
c) písemněvyrozumětodběrateleo omezetú nebo přerušení dodávky v případech uvedených v článku VI, odstavec 2, písmeno b) až e),
d) na základě žádosti odběratele umoŽllÍt účast na odečtu a ověření vstupních údajÍ! tohoto odečtu pro účely fakturace dodané tepelné energie

pověřené osobě odběratele, která má za odběrateleprávo této kontroly,
e) upozornít odběratele telefonicky, popřípadě jiným dohodttutým zpÍ!sobem, že mu omezí nebo přeruší dodávku, jestliže v přiměřené lI11'\tě

neodstraní závady v odběru uvedené v článku VI. odst. 2 písmeno a) a f).

2. Při zjištění provozních nehod
netú-Ii odběratel

be,~e<:mo'st života nebo majetku, přeruší dodavatel dodávku ilmed po

1. Odběratel je povinen hlásit dodavateli bez zbytečného odkladu všechny závady na svém odběmém zařízení, které mají vliv na dodávku tepelné
energie a zajistit jejich co nejrychlejší odstranění. Nesmí však bez souhlasu dodavatele zasahovat do rozvodu a zařízení dodavatele.

2. Odběratel je povinen umoŽllÍt oprávněným osobám dodavatele trvalý přístup k měřicitnu a ovládacitnu zařízení.
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3. Odběratelje povinen umoŽ1ůtkdykoliv oprávněnémupracovníkovi dodavatele kontrolovat:
a) odběrná tepelná zařízení u odběratele,

b) dodržování sjednaných technických podmínek,
c) správno~1 údajů, uváděných odběratelem ve Smlouvě o dodávce tepla pro vytápění a dodávce teplé užitkové vody přímo v místě, jehož se

příslušné údaje týkají (včetně fYzické kontroly),

4. Odběratel je povinen předem oznánů!veškeré zásahy na svém odběrnémtepehlém zařízení, které by mohly OVliV1ůthydraulický systém dodavatele.
IX;

N"eopráVllělly.od»ěr
1. Za neoprávněnýodběr se považuje neoprávněnýodběr dle § 89 zák. č. 458/2000 Sb., ve zněnípozdějšíchpředpisů, a to:

a) odběr bez souhlasu dodavatele nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou,
b) odběr při opakovaném nephlělú smluvené plateblú povinnosti včetně záloh,
c) odběr bez měřicího zařízelú nebo přes měřicí zařízení, které v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává nebo zaznamenávll odběr

menší než skutečný,

d) odběr měřicím zařízením přemístěným bez souhlasu dodavatele,
e) odběr měřicím zařízením, na němž bylo pomšeno zajištění proti neoprávněnémanipulaci a nebyla splněna povinnost podle § 78 odst 4. zák. č.

458/2000 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů

2. Způsob výpočtu škody vzniklé dodavateli neoprávněnýmodběrem tepelné energie stanoví vyhl. č. 223/2001 Sb. v ustanovení § 2.

ne()pr'iÍVl1lěnl~l1o odběm.

1. Překročí-li odběratel sjednaný výkon, může dodavatel vyúčtovat odtlěra,teli

případ překročelú sjednané hodnoty výkonu po dobu delší než 15 nůnut

2. SnuuV1Ú pokuta podle odstavce 1. tohoto článku může být doclavatelenl vyúčtována jen v případech, je-li výkon zjišťován v předávacím, resp. v
měřicím místě u odběratele registračtÚffii přístroji nebojinýnů průkaznýnů prostředky.

3. Jestliže v pri'lběhu měsíce překročí odběratel prokazatelně u odběrného místa, které je zařazeno v jednoduché sazbě, sjednaný maximální výkon,
tnůželllu do~a,:,at~lvyúčtovatstnluVllÍpokutu "e výši 5 OOO,-l(Č, a to za každý případpřekročenísjednaného maximálního výkonu.

XL
CellovÍl praVidblprotepelllouellergii áteplolloSllé látkY

1. Cenová pravidla jsou platná pro všechny případy dodávek tepelné energie pro ÚT a dodávek TUV, uskutečněných ze soustav centralizovaného
zásobování tepelnou energií dodavatele.

2. Pro účtování dodávek tepelné energie se rozlišují místa plnění:

a) na vstupu do předávací stanice,
b) na výstupu z předávací stanice,
c) na vstupu do vytápěného objektu.

3. Ceny tepelné energie jsou platné za odběr tepelné energie v nústě plnění a to pro každé odběrnémísto samostatně.

4. Cena tepelné energie je fakturována v jednoduché nebo složené sazbě. Sazba pro každé odběrnémísto odběratele je sjednána v Diagramu na odběr

tepla pro ÚT, TUV a vody pro TUV pro dané odběrnémísto.

5. Cena tepelné energie v jednoduché sazbě je cenou za skutečnědodanou tepelnou energii (Kč/GJ). Cena tepelné energie ve složené sazbě je cenou za
skutečně dodanou tepelnou energii (Kč/GJ variabilní složka) a platem za smluvený tepelný výkon (Kč/MW/rok)nebo smluveným platem za sjedlltU16
množství tepelné energie pro daný rok (Kč/GJ/rokfiXlÚ složka). K výsledné platbě za tepelnou energii je účtovánadatl z přidané hodnoty.

6. Plat za snuuvený tepelný výkon je účtovánměsíčnějednou dvanáctinou roční hodnoty nebo ročně. Plat za sjednané množství tepelné energie (fixní
složka) je účtovánpodle sjednaného množství v Diagram na odběr tepla pro úT, TUV a vody pro TUV. Platba za skutečnědodanou tepelnou energii je
účtovánadle stavu měřidel ~ebo v objemu stanoveném náhradním způsobem.

7. Zařazení do příslušné sazby se stanoví dohodou mezi dodavatelem a odběratelem v Diagramu na odběr tepla pro ÚT, TUV a vody pro TUV. Pro
smíšené odběry se odebraná tepehlá energie rozdělí podle procenta rozděleni dodané tepelné energie, sjednaného v Diagramu na odběr tepla pro 'lIT,
TUV a vody pro TUV nebo dle dohody.

8. Ceny jsou sjednány v Ujednátú o ceně. Sazby pro každé odběrné místo odběratele jsou odsouluaseny v Diagramu na odběr tepla pro ÚT, TUV a
vody pro TUV pro dané odběrné místo.

9. Pro smíšené odběry se odebraná tepelná energie pro ÚT a odebraná TUV rozdělípodle zásad uvedených v čl. XII. Těchto Dodacích podmínek

10. Při zásahu poruchové služby dodavatele, který byl proveden na vyžádání odběratele na zařízení, jehož majítelem není dodavatel tepelné energi~,

může dodavatel účtovat náhradu vzniklých nákladů. Dodavatel tepelné energie ml\že účtovat náhradu vzniklých nákladů také při odstavetú a opětovném

najetí zařízelú na požadavek odběratele.

11. Je-li smluV11í zúčtovací období za odběr tepelné energie měsíČIÚ a množství plánoVatlého měsíčního odběm tepehlé energie sjedllat1é dle Diagramu
na odběr tepla pro ÚT,TUV a vody pro TUV je vyšší než za 20000 Kč, je odběratel povinen sjednat s dodavatelem Dohodu o poskytování záloh za
odběr tepelné energie.

12. Je-li smluV11í zúčtovací období za odběr tepelné energie roční, je odběratel povinen sjednat s dodavatelem Dohodu o poskytování záloh za odběr

tepelné energie pro přípravuTUV a za odběrvody pro přípravuTUVjiž při plánovaném měsíČ1Úffiodběm tepelné energie vyšším než za 3 000 Kč.

13. Pro stat10vení výše měsíčníchzáloh pro jednoho odběratelese sčítají plánované odběry všech odběrnýchmíst, kterých se týká uzavřenásnuouva.
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Česká

A: pm odběl'

1. Rozúčtování tepehlé energie pro ůT na zúčtovacíjednotky provádí dodavatel:
a) podle tIDIOžství tepehlé energie, naměřené na zúčtovacíchjednotkách,
b) pokud netú dodávka tepehlé energie na zúčtovacích jednotkách měřena, rozdělí se množství tepehlé energie podle podílu započitatelných

podlallových ploch jednotlivých zúčtovacíchjednotek pro konečnéspotřebitele.

2. Rozúčtování tepemé energie na zúčtovací jednotku dle jednotlivých sazeb provede dodavatel na základě procentního rozdělelÚ, stanoveného
odběratelem.

B: pro odběrTUV
1. Náklady na přípravua dodávku TIN pří společnémměřetúnmožství odebranétepemé etlergie na přípravuTIN pro více odběmýchnúst se rozděll

na základědohody dle §76 odst. (3) pístn e) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znětú takto:
a) Náklady na tepemou etlergii k přípravě TIN ve společné přípravně se dělí na složku základní a spotřeblÚ. Základtú složka čÍ1ú 30%, spotřební

70% nákladů.

b) ZákladlÚ složka se rozdělí na zúčtovacíjednotky podle podlal1ové plochyjednotlivých zúčtovacíchjednotek.
c) Spotřebni složka nákladů na tepemou energii k přípravě TIN a náklady na dodávku pitné vody pro přípravu TIN a její stokování se rozdělí

úměmě podle součtu údajů vodoměrův zúčtovacích jednotkách.
d) SmluvlÚ strany se zavazují, že hudou činit vše dostupné, ahy případné rozdíly ve spotřebě pitné vody použité k ohřevu ve společné přípravně a

součtem údajů z měřelÚ spotřeby TIN ze všech zúčtovacích jednotek příslušnýchke společnépřípravněnebyly způsobeny jejich zařízelúm,

sloužícím k přípravě, rozvodu a měřetú TIN. SmlUvlÚ strany se dále zavazují provádět sledování a kontrolu svých zařízení, aby zajistily, že
technický stav uvedených zařízeninebyl příČÍ110u rozdílu v popisovaných spotřebách. SmlUvlÚ strany se dohodly, že v případě překročelÚ

rozdílu 20% ve spotřeběpitné vody použité k ohřevu vody v topném zdroji a součtem údajů z měřelú ze všech zúčtovacích jednotek příslušných

k topnému zdroji, se na žádost jedné ze smluvlÚch stran provedou kontroly za účasti druhé smIuvlÚ strany, a to kontrola přesnosti měřetú

v přípravně TIN, kontrola zda n~sou úniky TIN ze zařízetú dodavatele a zda n~souneměřet1éodběrya úniky z odbětného tepemého zařízelÚ

odběratelů. O takové kontrole musí být učiněnpíset1U1ý zápis, který bude uložen u dodavatele i odběrateh'i.

e) SmlUvlÚ strany se dohodly, že v případě zjištěné poruchy na předmětnémzařízetú, která by mohla mít vliv na výši rozdílu ve vykazovaných
spotřebách,provedou zápis, který bude obsallOvat, v případě zvýšeného rozdílu vykázaného měřidly, zpl'isob jeho elíminace.

2. Dodavatel s odběrateli se dohodli na následujícím způsobu předávání a ověřování údajů k rozděletú nákladů na přípravua dodávku TIN:
a) Odběratelé jsou povinni provést odečty měřidel spotřeby TIN v zúčtovacích jednotkách a předat dodavateli nejpozději k poslednímu

pracovnímu dni měsíce prosince příslušného kalendářního roku. Nebude-Ii informace o odečtech předána v uvedeném tenninu, bude odběr

TIN považován za neměřený.

b) Odběratelé souhlasí s poskytováním údajů o podlal1ových plochách použitých pro rozúčtováníTIN a o náměrech vodoměrů ve zúčtovacích

jednotkách ostatním odběratelům, kteří jsou napojeni na příslušnouspolečnoupřípravnu.

c) Dodavatel po obdrželÚ odečtU od odběratel6zašle všetn odběratel6mnapojeným na přislušnouspolečlloupřípravlluTIN do 5. 1. následujlcUlo
účetního období přehled o společné přípravně TIN (dále jen PS), tedy vstupni údaje potřebnépro rozúčtoválúnákladůna přípravn a dodávku
TIN na PS. PřeWed bude obsal1ovat údaje o plochách a naWášet1ých nebo vypočtet1ýchspotřebáchvody a tepla všech odběmých tnist.

d) V případě, že některý z odběratelů má výhrady ke vstupnim údajům pro rozdělelÚ nákladů na přípravu a dodávku TIN na PS, bude o této
skutečnosti písemně informovat dodavatele a současně dodavateli předloží do 10.1. následujícího účetního období společnou dohodu všech
odběratelů na PS o způsobu rozděleni nákladů na přípravu a dodávku TIN. Dohoda bude mitno jiné obsa1lovat vstuplÚ údaje odběratelů pro
rozdělelÚ náklaml na přípravu a dodávku TIN a bude podepsána všetni odběratelí na PS. Neobdrží-li dodavatel výše uvedet10u dohodu do
10.1. následujícího účetního období, provede dodavatel rozděleni nákladfl dle jemu známých a odběrateli předaných vstupnich údajfl.

e) Neobdrži-li dodavatel do 10.1. následujicího účetního období společnou dohodu všech odběratelů na PS o způsobu rozděleni nákladů na
přípravu a dodávku TIN, budou vstupni údaje uvedené pod písm. c) odst. 2. tohoto článku Dodacích podmhlek použity pro fakturaci
dodavatele.

16 -1.2- ZD05 Karviné, dne 9.11.2005v .

Doda~?~ / Dalkia Česká republika - 87 926 Základní škola., Slovenská 2935

! ~4~ev,---

20.9.2005 -6-
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