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DODATEK č. 1
ke kupní smlouvě na dodávku a odběr tepelné energie 

evidenční číslo: 53320

uzavřený mezi:

Dodavatel:

Obchodní fínna: 
Se sídlem: 
Zapsaná:

Zastoupená:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Dalkia Morava, a.s.
Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ: 709 74 
u Krajského soudu v Ostravě v obchodním rejstříku, 
oddíl B, vložka 318

45 19 34 10 
388 -45  19 34 10

a

Obchodní firma :

Se sídlem: 
Zapsaná: 
Zastoupená: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Odběratel:

Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, 
příspěvková organizace
O strava-Poruba, Porubská 12/832, PSČ 708 00 
na základě Zřizovací listiny ze dne 29.10.2002

70 98 47 43 
390 - 70984743

I.

Tímto dodatkem se upravují a doplňují tyto články:

Článek I.
Předmět smlouvy se doplňuje

Na základě této kupní smlouvy se dodavatel zavazuje dodávat odběrateli tepelnou energii a teplonosné 
médium a odběratel se zavazuje tepelnou energii a teplonosné médium odebírat po celou dobu trvání této 
kupní smlouvy výhradně ze systému centrálního zásobování teplem dodavatele v objemech a za podmínek 
sjednaných v této smlouvě a za tyto dodávky zaplatit dodavateli sjednanou cenu.

Předmětem plnění této kupní smlouvy je  realizace dodávky tepelné energie a teplonosného média podle 
Dodacích podmínek, které v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. vydává dodavatel jako součást této kupní 
smlouvy.
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Článek III.
Objem dodávky -  se doplňuje o druhý odstavec

Sjednaný výkon je  uveden v „Přihlášce k odběru tepla“ pro každé odběrné místo odběratele 
samostatně. Přihláška k odběru tepla má shodnou platnost a účinnost s kupní smlouvou, která je 
upravena v článkem VI. Doba platnosti této smlouvy.

Článek V.
Cena tepelné energie a teplonosných médií -  doplněn odstavec

Výše ceny tepelné energie bude meziročně upravována maximálně o výši podílu inflace, vyjádřené 
indexem růstu spotřebitelských cen a indexem růstu cen paliv, vycházejícího z údajů Českého 
statistického úřadu pro daný rok.

Článek VI.
Doba platnosti

Tato kupní smlouva se uzavírá na dobu let s účinností od 1. ledna 2004 a je  možno ji prodloužit 
písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.

Článek VII.
Ukončení platnosti kupní smlouvy- zní:

a) uplynutím platnosti smlouvy dle článku VI. této smlouvy,

b) na základě písemné dohody obou smluvních stran; tato dohoda musí obsahovat termíny a 
okolnosti, za kterých bude smluvní vztah ukončen,

c) uzavřením nové kupní smlouvy za podmínek blíže specifikovaných v Dodacích podmínkách,

d) písemnou výpovědi ze strany dodavatele z důvodu neoprávněného odběru, výpovědní doba činí 
dva dny ode dne doručení písemné výpovědi druhé straně,

e) zánikem smluvního partnera bez právního nástupce.

Článek XI.
Následky porušení smluvních vztahů

a) S odvoláním na ustanovení obsažené v článku I. tohoto dodatku se odběratel zavazuje po celou
dobu

platnosti kupní smlouvy, sjednané v článku VI. odebírat tepelnou energii a teplonosné médium 
výhradně ze systému centrálního zásobování teplem dodavatele v objemech a za podmínek 
upravených tímto dodatkem.
V případě porušení této smluvní povinnosti se odběratel zavazuje zaplatit dodavateli smluvní 
pokutu ve výši odpovídající 20 % objemu tržeb za odběr tepelné energie v roce 2004. Tato smluvní 
pokuta se hradí za každý smluvně nedodržený kalendářní rok i část kalendářního roku do uplynutí 
doby sjednané v článku VI. ke kupní smlouvě.

b) Je-li některá smluvní strana v prodlení s plněním finančního závazku, vyplývajícího z této kupní 
smlouvy, zaplatí druhé smluvní straně za každý den prodlení smluvní pokutu, jejíž výše je 
dohodnuta v ’’Ujednání o ceně” a v Dohodě o poskytování záloh.
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c) V případě prodlení s placením kterékoliv zálohy nebo faktury za dodávky tepelné energie, které trvá 
alespoň 8 dnů, může dodavatel omezit nebo přerušit dodávku tepelné energie. Toto omezení nebo 
přerušení oznámí odběrateli písemně.

d) Smluvní pokuty, sjednané v této kupní smlouvě (výše je  sjednána v „Ujednání o ceně“ a v Dohodě 
poskytování záloh), jsou splatné na základě písemného vyúčtování oprávněné smluvní strany do 14 
dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně. Na případ prodlení s platbou ve lhůtě podle 
předchozí věty se plně vztahuje odstavec b).

e) Zaplacením smluvní pokuty sjednané v této kupní smlouvě není dotčeno právo dodavatele na náhradu 
škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká, a to ve výši přesahující 
smluvní pokutu.

II.

Dnem podpisu tohoto dodatku nezaniká platnost a účinnost dosavadní kupní smlouvy na dodávku a 
odběr tepelné energie a rovněž nezaniká platnost a účinnost všech příloh, které byly mezi dodavatelem a 
odběratelem uzavřeny.

Tento dodatek je  vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Dodavatel obdrží dvě a 
odběratel jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti ode dne 1.ledna 2004.

V Ostravě dne 1 9 -1 2 -2 0 0 3 V Ostravě dne... .Z Z

Za dodavatele:
.................. ............................. v

Za odběratele:
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DODATEK č. 2
ke kupní smlouvě na dodávku a odběr tepelné energie 

evidenční číslo: 53320
uzavřené dne 27.1.2003 (dále také „Kupní smlouva“)

uzavřený mezi:

Dodavatel:

Obchodní firma: 
Se sídlem: 
Zapsaná:

Zastoupená:

Bankovní spojení 
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

v
Dalkia Česká republika, a.s.
Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ: 709 74 
u Krajského soudu v Ostravě v obchodním rejstříku, 
oddíl B. vložka 318

45 19 34 10 
CZ45193410

a

Obchodní firma :

Se sídlem:

Zastoupená: 
Bankovní spojem 
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Odběratel:

Základní škola Ostrava-Poruba, Porubská 832, 
příspěvková organizace
Ostrava-Poruba, Porubská 12/832, PSČ: 708 00 
na základě Zřizovací listiny ze dne 29.10.2002

70 98 47 43 
CZ70984743

(společně také „smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše citované kupní smlouvy:

1. U dodavatele -  společnosti Dalkia Morava, a.s. došlo na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě ze 
dne 23.června 2003, č.j. F 24106/2003/1021 s účinností od 1.1.2004 ke změně názvu firmy zapsané 
v obchodním rejstříku tak, že nový název firmy dodavatele zní: Dalkia Česká republika, a.s.
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2. Článek VI. Doba platnosti zní:

Tato Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12. 2013 a bude automaticky prodloužena vždy na 
dobu dalších 5 let, pokud jedna ze smluvních stran písemně neoznámí druhé smluvní straně nejpozději šest 
měsíců před ukončením platnosti této kupní smlouvy, že na ukončení kupní smlouvy trvá.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení výše citované Kupní smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek je  vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Dodavatel obdrží dvě a odběratel 
jedno vyhotovení.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti ode dne 1. ledna 2009.

V Ostravě dne. ...1.1

Za dodavatele:

v  ...í! Atacíl ..../. .('.. í.
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