
*

ím lo?l
4#ll*WJ Q*l.h**é@l

Smleuvt * dddáýce tepelné 'energie

člffir,aď: a-62i/O'3'Í':,
I.

'óLTE:'?'.$ 'Ň?,' Óťém6ýi
íQbeN,Wč*yq 0
(4iÁ'vbuavi,éá

Olotla!Mt;Uanaké»íouiomoua;T,Jansj(ehoqo!?/2j,'rs[?:7y!lOU-'
Zapsíffa .% ajbÁ &j'éň. u Ů 'v b!ěávě,%í. B vróm 8'»2 "
4")6775-'l Ň-Ť
379 - pŤWii';Íl

zastoupena:'
po*ěřenk?a&í: 

čbtó)dAši'
Zastoupeůé:? Ing;

.1?

lí %%ffl'&N {!?ffiL%?A ?'ka&?&&*

Kommní uRL:;',

Dodavmtel:
Flrffiú:
gídJo: '

:»a:mýtíi"
Ič: 4

;čr"
$?

-'í:dá?e jen dodavatel)'
l

(M?tél;
m-.

líiymJlm*moi 7ÁlW!í&lMol%Oloimi?afflĎsmy-R?lpřbph!méorípalrw
:amlWmdí'eaaí'l' Raílvaíli783í)20lbmquc-NmlíiÁý" ;?úísl'íizápííjí' ía'&%:.i.;íáS?om)'0ímou:,4j.;22/20ML

8(amLZagmp€e'. .:ííN
AÁtéáů prÍ doffi!'o+éní pí?hostí: R
ůoQm'bůí-Hl: :-1 s?uM?&lullq&i';' . Ja:Koňtaktni'imí'il4 i i ?y

la '10 } 0'

(dáIejen ť?tel) '

'asbumúdeíMxviú:p:ff# uí,líí 'části J%l?4 ?ú ! (? /J)



'?
r

č.ksr Á
Smluvní ujednání

i 94:í:p4p9
Áll41llYI Iřllllm4?Ť

čí.A'l. Předím&tísmlouvy
A1.L ]%dmétem této mlouvy je dodávka tepelné í,?er@ie vrozsahu a za podmínek u'vederiých vzákoné

č. 45ga0oo Sb. ů podmínkách podnikání a 0 'dkonu slátní spr&vy V energetickyct» ódVětvíCb a O zmaně nčkkrých
zákonů (eriergetický zákoí») u dodávek poďléhajícíc.h li.cencí a za podmínek uvedených v íkoně <!. 4557199j Sb.
o živnostenském púdnikárií v ostatnfch příp«dech, a dAíe z.č. 406/2000 8b. o hospodaknf energii a za nůže
stattovených podniínek ze zdmje tepel.rié en*rg3e dodavatele do od?ého tepelného zaf'(;mí od?te)e.

,kl.2. DOdaVate) prohlašuje, že jl Oa ál&dě jfl) Ud51ených ]íčenCí, kómeaj ú žfVll(óttm!Ikýgh jjstů OpráVněn
v rámci svého přadm%íí poďníkáríí provozo'vaa ?je ímpabMS eneirgte a dúdávat tepelnou energjj odb!'raáeiíí za
úplatu,

Al3. Odb!'ratel prohla!íuje, že je úprJivněn ke 4jednátií dodáyek tepelné mergie pro odběniá :niísta uvedená v této
grílg3iv§.

čl. A2. Vy*větleril po}mů
ho účely této sínjouvy sa rozuml:
hz,i. Dodávkou tepelné *mrgle - doavka energie teplív k Áljíímu vyuřjti a to ve íaoríně kpla pro vytápčrií, teplé

íák«wé vody, topíné yody hjfné.
az,x. nooúvhowtepia-«io«iívhatepiapmvyipení(úar)aprípravutepiiutitbomvoaya3imivyii»ití.
A2.3. D@dávkouttp?éužitkověvody'(?IJV)-dodávka'vodya$laprojejípřJpravu.
A2.4, ZdroJeni tepelné energle - zařjzení, v í«úhm'? se qužívám.ím paliv nebo jiných typů eíiergie zjskJívá tepelná

energie, která se phidává teplúúosné látce a dále djzetí pro důpraVu $pelnj energíe t'ííoreíié tepelnými sítemi a
předávacími stanicemi; tepelnou sítí se rommí soustava zaHzmí sloužících pro dopravu tepelné energie nebo
ik pr@pojenJ zdrojí5 mezi sebou.

A2,5, Zásobovanou lokaljtou - soubor všecb objektů papgjených na jeden zdroj ncbo rozvod tepelníS energíe, 2(:
kterébo j* zí»jišťováría dodávka áapeEné energie jen pro 7to objekt,y.

Aí2,6. Odběrným tepelným xaNmnšaí - zdlzmi( připojerié na zdroj čj rozvod tepelné energie, které je určeno pro
vnít»í fflzvod a spoth:ba tepelnS etier@ie V jednom gtaVebmm Objektu (budmíě) nebO V souboru objektú (btidov)
odběratele. Tam, kde Je instalován ma'icf ual, odběrné tepelné za%ení začíná za poslecWrn uzávěmm íiaa v5'stupií
z měřícího uzlu. U mwoďů tepjé ú*ové vady začmá odbb'íié »řízení za h?avnimi uzávj%y objekttí.

A2,7. Tepelíiou přípojkou - d€aní, které v*d* tep!otiomnou ?ádcu ze zdroje tepelné energie riebo cozvodríého
tepelriého zů€zímJ k odMrnému tepelnému fflzeož ?taÍ*, T*pelná přípojka miná na z?jj tepelííé erieí)gie
nebo odbočenírn od roíodnáho ?lnébo zařízaiií a končj vsffipem do odb4írríého tepelnébo dJzen«.

Á2.s. ůdběratelem t«pe?né ónerjgit - distributorí vlastník či apolaeenství Vlasmffiků ódběrnétió tepeímho zařízeiíé
nebo jirrii povHmá ooba (,napt. sptávce nemovitosti).

Á2,9. xoneenýmspothbíteíem-í'yzickáeipivnic'kúosoba,která«oaanout*pelnouenergiipouzespotbbovú'í-í.
A2.t0. Odběrem tepelné energJe - pkvaaíÍí dodávky tapelné energíe od dodavatele ke kona'né apotřebě iiebo

dal!límu využítí,
A2, t 1. ůdběrnýni mlstem - míato, v cěmž přecMzí bpe?ná energie z vlastníctví dodavútele do vlastíifctvl odbčratele.

Pro účely této smíouvy se odba!mým tnlstem rozumf víítup do odb5mého zařbenf odběratele v mistě inmalovaného
měíaicího uzlu nebo v přrpadě neměřetíých odběrů v míatě htavních domovnťch uzávětď:1 (dá!e též ?pata objek:m).

A2,12. Mé$tempředáóf-mísEů5tallovenfmnOž7tVfSpOtřJ:bCl'VatlédOdáVky,
A2, 12,1, ybshm ph,dárií aoúúaúy teplé užítkové vody - výstup 2!e zdroje tepelné eriergíe íiodavatele.
N.12.2. Místern p'edárif dodávky tepla pro 'vytápění - odběrné místo.

A2,'13, Splněníín dodávky - spln&íí podmínek dodávky tepetné energie staovených v této smlonvb a v přílohách
k táto 3mlouvě v místá p?í.

A:)!.14. Mařic(m íizlemi - soubor měřiclch, regulaíEních., bezpečnogtnfch a jmýá yaří:?ril umístčmých na přívodním azpětnéin pottubŇ ÚT od'?ého zaflzem odb!rateíe sloužlcj k žjištaThí arnThobtVí OdebreuióhO teplA prO vytápěiií a
h nastavení sjednanÝch parm'n*trů Íopné látky, uir=í uzel zm,íná obvykle vstupnfm uzdnrěrem objek(u a končí
Il2JVěŤem ža mYidlea tepla vktně jítnek pro um(stění teplotněru. V případí5» kd7 Be vlasttíík měřiCffiO uZTu liší ad
vlagtnika odběrného t*pelíxého ?a'n«, má se za to, b <!ást odblrného 'tepelnébo zdzení, na kterém je in.stalováit
měFicí uzel, je vlastíem odMrn5bo tapelného zaHzení jako půjčitelem pájčana dodavateli, jako vypůj(!tteli do
bezplatriébo u:T:ívbí ve smyslu § 659 zj5. 40/1%4 Sb. - Občanského zákoníku.
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.A2.15. Podlabovou plochou - podlahová pl.oí:ha místnoígtí bytaí a riebytoíííého pmstoní krorně tvaís, balkóníl a lodží[
(Í zm»klených) a veďlejjích prost?, které Jsou umís(ény mimo b?y(; do podlííové píochy se upoč(tává i píocha
zagtavěná-kuchyňskou )irikou, vestadným ri/ibytkam, kmny nebo jiíiým mpným tělesem, Nezapočítává se ploclia
@kennlch a dveřních 'ústupků

az.is, Podlahovou plochou ne:bytovýcb prostorů pro ůčely poskymváríf teplé u:!litkové vody - podlahová ploclía
vynásobená koet-icienty stanovenými podle qtdá? č. 372/200 l Sb.

A2il. Zúpoě[tatejnou podlahovou plochou - podlahová plocha vynásobená koeflcíenty uvedenýmt ve vyhlá!Ice
č. 372.a00l Sb.; mají-li íxěkted místnosti v mč«ovací jednom rúzdjlnou výšku stropů nebo stropy zkosené,
započitate)ná padlahová ploaha těchto místnostl se vynáiobl koeflcien€em podílu objaíríu vytápěííé?ío pmíitoru
k Objtmu Vypoatenému Z jpodlahové plochy a V";)k7 Sb'0pu převládajfcích m!stnostj 'V zúčlovacíjednotce.

A2.:18. Ek'ííit*rmnf ragulací - regulace parammť t*ploriosné íátky v závislosti na průběhu kJi.rííatických podmínek
(zej:m. verikovní tí6pl@ty).

A2.19. Poítíěrovým měřidlem - r?eí'akiršJ měřjdJo (pfedev!žm TUV) instalovan5 vsouíad.u splatnýmí
- - - technick%i no-rímam'j u 'konečriého spotřebitffile a měříd s pmnostf sffln.ovanou i?.áštním phdpíser«í ',
A2.20. Průmě'rnciai dentií tepletoii veúomnío vťuchu - čtvrtina souí!'tu venkovních t*plot m(Sřaiých ve ffiu

s vyloučenh vlj'vu sálárií-oíkolníah ploah v 7:00, 14:00 a ve 21:00 hodlí přjEemž teplota ma'ená ve 2J :00 hod. se
počítá dvakrái

A2.2?. Průměrnou noční teplotou venkow Iho vzduchu - č.tvrtina součtu veíííkovních teplot mčřených v 23 :00, Ol :00,
03:00 a (}5:O«:} hod. daného dne.

A2,22. Počtem denostup!Iů (r) - rozdíl pninxěrné vn:ít%í yýpočtové teploty ve vytdapěríých prostorácb objektu ve oC
stanoveíié v?ým apťmmm podje m3 obestavěného vytápěného 'píwtonx (obvykle +20 oC) a pt'ůrn!'rm5 deniií
«eploty venkovníÍo vzdu.chu ve ď.nech.vytápění v otopném obdúbí ve ?C (viz. body A2.20. této sm?ouvy ), násoben
počtem dml vytápěí'íí v duém ob«3M.

A2,23, 2!:ákladmm rdmem topení a oh? TUV (?6 hod.) - r*žím provo;aí ?je tepelrié erier@ie a režim ohřem
TUV :qravidla od 5:00 do 21:00 hod. alím, že zaMmk ptovom zffije tepelné eííergie m'ůže bý«
(I 1 hod.-dř$věj!!í (dle zaJíovár»í dodávky pďmárnffio média jeho ď7bvatelem a způsobu ohsíuby zdmje) h konec
provozu mro§e tepelné energ,ie o l hod. poťěj!lí (dle mlumu dodávky primármho m«ia Jahci dodavatelcm h
způsobu obsluliy ;Ňroje), V období náběhu a (ítlu:mo ?je tepelné enagie (0. :t: ] hodina) dodavatel nezaruču,je
sjedriatié param*try,

Realizuje se u zdrojů tepemé eriergi*, kde je í»jednAn (viz příioha č. 5).
A2.14. Prodloužtným režimem lopeí'it a oh.revu TUV (17 bod..) - režim provo;ai mroje €epeíné energie a režim

ohřevti TUV z4Thravid(a úd 5:00' do 22:00 hod, (pouStelný u ?okalít a objektů s malou tepelnou setrvačnost[ či
malou zúsobou ríahřáíé 'rUV) s tím, 'žíe mátek provozu rAro3e t*pelné *nergie může být o 1 bod. dřlvčjšl (dle
zahajován* dodávky prin'iárního médža jeho dodavateíem a způsobu obsluhy zdroje}. V obdobi nábéhu a íjtluíííu
zdroje tepelné enerygie (t3. il hodŤna) dodavateŤ ne?číí?je íijednané parmíaety.

V (úpení se realíije ti zdrojů tepelné eriergje, kde je sjednán (víz příloha č. 5), náslechiý dexí po poklesu
pítirn ěrných nočních teplot pod 2oC a ruší se následný den po vystoupení průrnlrných nočriích teplot nad 2"C.

V ohře'vu T(N se realiije u zdrojl tepemé energie, kde 3e sjednJin (viz pffloha č. 5), a tx> do 22:OO íiod.
A2.25, Celodeíinfm rdštneai topam a ohře'vu TUV (24 hod.) - režim provom zdroje tepelné energie a režim o}iřevu

TUV iiepřetržiffl ceEých 24 hod,
V lopení xe rwaťizi4e u zdmjů tepelné etbwgie:

a) autonomně řšmných, kde }e sj*dnb (viz příjoba č. 5) násle«lný den p«» poklesu průměrnýcli ííočnfcl»
íeplůt pod oc a ruš.í Se násleďaíý dein po vyútoupení průměmých nočních «eplot nad ooc.

b) řízených z mptlnébo dRspeí5inku, kde j* sjadriátí (viz pPlloha <i. 5).
V óhNVU ruV se rezlimje u Zarojů tepelné energie, kde je mjdThá'n (Víz přljOha č, 5), a íů n*přwržití celýeh 24

hod..

A2.26. %číiím átlutneni

a) ťrojň mutonomně řízených - režim pmon zdmje repelné eríer6ie a wžim ohh,vu Tt)V upmtníěný od
23:ů(I dO 5:ůO hod. tam, kde je tiplatn#fl c«lodemil re'am g4 hoď.)i h«iy je teplotní křiÝka snílžena ría
do)iodnuíou úroveň (dle pHlohy č. 5) a »plota TUV snížena mín. o 5oC, pokud není sjedríáno jinak.

.1 z.č. 505/ 1990 Sb. o metrologji ve znA%í poxď)j!Jch předpisů
2 vyhl. e. i 52/2001 sb., gs, oast. 2
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b) zdroJů %ených Z tcpe?nébo dispeěltíku - te'am topenf a Oh%vu 'íauV uplatněný od 23:00 do 5:00 hod.
taffl, kd* je uplatnsn celodeí!ra[ reažim (24 hod.), kdý Jl tepíotrií ďíVka sníkna na í+jedrianou úroveři (viz
příloha č. 5) a teplota TaUV je. snílena o 5o(:', To znamgá, b v 23:00 hod. přejde topeíxí z denrií křívky na
íiočrií útlu;m. J*-li v tu chvfli venkovní tepíoia vyššl než OoC, topem se wtavL J*-Íi v tu ctm!i venk:ivní
tep?ota iiiffi ínež OoC pokraí5oje se v nočmtm hpen€ dle ůtlumové křivky (regu?ované dle ve«ikovrí tepíoty).
Je-lí pak dále V průbam noci vice než +2"C topení 9e ůdšta'vf a V průběhu nocj se spusti 3erh při poklesu
taploty pod oííc V ůtlumovém mžímu. Neklasne-lí v průběhu noci taplota pod oog iopení se spustí ráno
v 5:ůO hod. v základtím režjaa díe čl. A.2.23. této sm!ouq.

c) kotelen ó* tubá pallva - režmí provozu zdroje 'mp*lné enerHie, kdy je po zák)adním 5 príťlouženénirežimu topens koteí phvajeri do teplí5 ;ílohy (U, koiel není vyhasnul jsou uhvreny přívody vmuchu), h«iy
ovšeín nelze vylou<!ť€, ža otopná tělesa mďrně tójí.

Reúlizúje se u z?jů tapelné energie, kde je €o sj*dnáno (viz přflohb č. 5).
A2.27. Ztíženýml podmínkamí - režím pro'vox zdroje tepelné eriergie, kdy je sljednaná teplotm křívka navý!!eria

v závíslosti na rychlostí větru, prvé na.vý&'enl o I0% ee realizuje př'j síle větru (» mís, při 12 m/s b vyšší rychlestí
vě(ru se křivka navýlí o dal.ších 'l 0%.

A2.28, %umníýrn p?o'íeean mrojů - režirn, kdy m? být teplomi křivka ElkJadriíbo ražimu snížena o 15% a zdroj
tepelné energie nepřetržitě v pmvox celýcb 24 bodín.

A2.29. Neoprá'vnhiým odMrsm tepla:
a) ódMr bez uuVbé amlouvy ria předmčmé odběmé misto* bez sou.hlasu dodavate?e tlebo V ffizportk

s uzavh'ti:ou smlouvou;
b) OdMr pří Opak«flallém neplt»ění smluVen6 platŇbní púVmnOmtí Ví!!?ě pOVinnOsti platit 2élOhy;
(:) Odběr beZ měFia(hO zař'ízenj nebO pNS fflaYd dí2enf, které 'Vdbtedkl) Eísahu o«íběrat61e ódbčr

riezaznameúává nebo zaznamenává odbk maimj než skutečný;
d) adběrmě!iclm utt:ran«m přemístěným bezsouhlaau dodavutele;
e) odběr za ma'icím zařímím, úa němž bylo ponxNeno ímjlJténJ prot€ neoprávnáné mmipulaci a rieby!a

splněna povmnost odbčratele podle M '78 odgt. 4 zákona č. 4!i&/2000 Sb.;
f) odběr m#icím zařízen(ín, které nasplíluje podínínky zákoria (5. 505/1990 Sb. o metrol.ogii ve znění

pozdějších předpisů.
.u.so. Stavem Růu2!e - ornezení nebo pmum( dodávek tepelné ei?ergíe no calém úzernj stútu nebo jeho části

v důsledk.u:
a) ži'velních udAlostí;
b) opatřem stámjch orgí!ínů za nouzového íítaVí4 &mvu OhrOiení státu nebó válečného stavu;
c) havárií íxa výtobních či rozvo«3ných zařlml;
d) dtouhodobého nedostmku áladríá zdrojí),, kterýmí jsou paliva, elaktřiny, voda;
e) smogové siffiaee podle. zvláš'tnfch předpfsů3;
Q terorimi.ckého činu.

POgtUp při Vžflikll a OdstrařkOV;ání &taVtl fl(mZe V teplárcmtvíje StfflúóVetí V)íhlá!IkOu A 225/2001 Sb.
A2.31. Ocbrannýmpásmem4-síeroaimí:
A2.31.l. Y tepláreUtví - prů$tůť souvLíTý pmstor V bezprosttední blíúosti dízení pm výrobu čí rOz'íOd tepeírié

eíiergie,
šítba ?

i, určený k zajištění jeho spolebliv&o pííovcí? a ochraně života, ůavJ !1 majetku o»b.
oghraiiných pásíem je vyín*zana svíslýmí mvinmni vedsýmí po obou strariách íízeíí íia výrobu či

rozvod tepeíné eíiergie ve v«orovné vzdél«og€i měřené kolmo k €omiito uY'í;reni kmrá an{ 2,5 m.
U výmčníhoWch StaniC určeííých ke ímbě parm'netrů teploflosné Qá$, km jsou uíttístěny V satt'xostamÝch

budovách, je ochranrié pí!ismo vymezeno svislými mvjnam( vedeí'í% ve vodorovné vmienosti 2,5 m kolríío
na půdorys t&hto staníc,

A2.31.2, v p:lymáraistvf - souvislý prostor v bezprom«%dní blízkosti plyaácenského zařlmí vymezený svííilýini
rovííiamt vedenýrni Ve vodorovné vzdélanost7i od j*ho pbdorysu.

OchcannÁ pásma činí:
a) u ní*otlakýcb a stWotlakých pgynovodů a plynovodních Qřlpojak, jimiž se mzvád! plyn 'v zastavěriém

úzeníí obee, l m tia obě strany od pMorysu,
b) u ostatních plyn«yvoa a plynovodriích přípojek 4 m na oM stmny od půdoíysu,
c) u technologických objekt'ů 4 m na v!lechny stmny od půďorysu.

) z.č!. 3(19/199 1 sb., o ochraně omlu&€ před zriečišt'ujťcJmí
.láíkami (zákon o ovzduší)
A zj5. 45&a0« sb., r3 68 a !) 8?
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čl.A3, Cmaaúplataxaódávku
k3.l. Ceny za doavku ttpelné energie jmu kalktílováaiy dodavatelena jako aeny m te?iúou jedno'lku tepelné

energie-(QJ) v soulaííu -s platnou regjňlativou', jinú -budou stanoveny jako ffiy obvyklé za obdobné plnčnj
poskyto'vané v m[stěi a čase,

u.2. Wnotkovéaeínytepeíoéaíagj*jsouuvedenyvpřílozeč.l.tétosmlouvy.
as.x,t %kud dojde ke zmsúa cen tepelné energie, dodavafel doručí odMrateJi @g§eríí ů mang nejpoíji do

1 5. dne měsíce ?házejícího mčsíci uplatněnf zm!riy,
A3.%,2. V ppdě, žl mbérat*l naakceptuje ommenou OeOu, je povinen tuto Skutečt»ost pJSemně ambm a

doruŽit dodavateli do data uplÍtnií změtiy ceriy s odů'voďněrím, v ? pováje ommeaou cenu u
neoprávní!nou. Nedojde+-lí tmové oznátt»«í doaaavateli do data uplatníní měny ceny, má ae ceníi
oznJamená dodavatelem za aiednanou k datu doručeíiJ odb?elj.

A3.2,3. Oz*d-li údběrate) dúdavatelí, že neakoepwje oznámenou cenu, a neďojde-li k dohoíič o ced do 30 dnů
o«l data uplatnkí mky ceny, JJOLI smlÍuiíúj strany poviriny podat každá u sebe n.ává na mzhodríutí
o ceně dotčenému oqJl'riu síátní správy. Souběbrý pastup podje. boíiu A7 ísi je připustný.

J%34.4. Po dobú & vy& pThvotuomao rozbobutí O OeOě jai odbaratel povinen plmíit cenu ve výli dodavútelem
o»ámed, Ý pffpaaě roáoóutí o *aně jiné jsou strgmy pavinny provést vz4emné vyrovmj pobledávak,
a to do 15 dn'á o«l dÍ pravomocní5bo rozhoíjnutí o ceně. Ra;íodnutini o ceně se m á cena :m sjeífníaríou.

&'?J. Oeny za dodávku íatudené vody (v*ého - stočného) pm příprmvu TIJV, pro bytový a nebytový odbak, jsou
cenami'stanovemýrni spolebostí dodmvajici vodu dodavateÍi, plmÍými v příslušném mčtovacm období,

A3.4. Ú@lata za dodávku tapemé energi* ja splatíiá ťomou záloh na dodávku tepelné energie poskyfflutých pf'eda'ri
v souÍadu .s pla'hebním kaÍatiaam zÁloh (př.[loba č. 3) a doplatku oeriy určeného na :gákladě vyůčtovJbíí na kí:anci
zúčtovacJbo obdob( (ťůtara za dodávku tepellné enerBíe).

čí. A4. Práva a povirmaitl itraíi
A4.:1, Dodavme) h úa záklffl této sailouvy zavazuj« adbka«ali po sniluví'd dobu odběru řMně dodávat tepe?nou

energii sp&íjícj podmínky v této smlouvě stanoveíié,
A4.2. Odb&ratelwnazáklffltétosrnlouvyzavazujeoddodavmelefádnéodetíratposmluvnJdobuodbhtepelnou

aergii a za tuto dodávku řádně p?atít.
k43, SmJtívnístrmiysezavazujfdodrmažpodmjnkystanovaiézákmiem,provdcímipředpiqatoutoúJouvou,
A4,4. Odběra»l mffi provoxovat vLastní dbradnj ubo j(ný zíbj tepelné energie, který je pmpojen a mzvodnýttí

i€nb, jakOž j od(ídá'Vat d€+ tOhOto Zařl2)eal( teplO z,VlaataíbO ZXiŇ'Oje tepeinó atagie, póu26 JX» důhodě
s dodayptel«m',

A4*5í oíibarmel je púvhxen přj zmk'a partrnetrů teplonosné látky v souladu s ú? amergetickou koncepcf riebo
v ?u technÍek'ého mzvoje, v přlpadi že Je vjastraí? připojených odběrných tepelnýá zňímš a spotfebičů,
pgvÍnen upravit na svůj náilm ve stanovených přiníšných -ihŮThch svA mlíxenj a spotřebií!e tak, aby vyho'vovaly
iíum!im5m mknám'u'vedariým zmkám'.

A4.6. Pro účely síyku sdodmvatelem (v oblasti pt'ovozních podmm*k dcdíívky, parmetť teplooosné látky ú.
sjednávJln( režin;u provomi dmje tí?lné eúergie a teploií )ďivky), se oábitel mvú5e jmenovitá určit
;oví!řeného 'zástup pro každé odběrné místo a jeho jrnjno a kon?í spojení písemně ozn.ámit dodaví»te?i h
3pracovních daÍ od m'vřonl této mloíuvy a přJ5šé miěny se údběra«e? mazuje pfsemně oznámí dodavatelí
:Íy; d0 3 praco'vojch dnů od toho, kd;y zmma nffila. Závazný 'vmr pOVa'en í d*ffiEe j6 uveaen V phtoza č. 6.

A4.'7. Povabébo zJstupce óůvaae)e pm Jednotlivé zdroje ?lné *nerg{e a odbčmá mísm (v obluti provomícb
-pOdmínek dOdávky a paf'&lnetJů (epÍOJlosné ?átk)I, Sj*dnáVáÓl reEntu prOVOn ů03e tepeffié eneme í tqlotnl
'křivky, koíntroly a-běžnó (ídáy) se dúdavatel zavasje omáínit odNrateli písemnou ťormou do 3 praoovních dnů
od -uzavkní této smlouvy a'prípadné změny íie dodavatel zíavazuje pi?ně omámit oíjběmteli vždy do
3 pracovníeh dn!i od toho, kdy mha nastala.

A4.8. - Dodavatel se zavaaxje umohit pova'aiánu zbmpcX ú?atele koa'óNy teploty teplonosné látky, teploty
TUV a n.aíněřeííyícb hodnot 'u mčřídel.

s. zě. 52(!1990 Sb. o cea? a p%dpisy sauvfíiející
:z.č. 45&aO00 sb., § 77, odst, 5
' zč. 45&í2000 sb., a 77, odst, 4
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A4.9. Odběratel se zavazuje umožnit dodavateli trvale volnou přístupovou cestu k zařízení dodavatele (patní měřidlo,
uzavírací a regulační armatury, objektová předávací stanice aj.), umístěnému v objektu odběratele, ktérá bude
odpovídat platným stavebnírn, bezpečnostním a hygienickým předpisům. Pracovníci dodavatele jsou povinni se na
výzvu odběratele, vlastnflca objektu nebo jeho oprávněného uživatele (nájemníka, podnájemníía) prokázat
pnikazem zarněstnance, jehož vzor je uveden v přfloze č,7. Vstup do objektu, kde se nachází tepelný zdroj, bude
zaznamenán v provozním denflcu tepelného zdroje. Přístup bude zajištěn odběratelem předáním všech potřebných
klíčů od vshipních, spojovacích a vchodových dveří v zásobovaných objektech dodavateli. V případě výměny
zámků se odběratel zavazuje předat dodavateli nové klíče bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů od toho,
co ke změně došlo, jinak dodavatel odpovídá za případnou vniklou škodu. O předání klíčů se vyhotoví zápis
podepsaný pověřenými zástupci obou smluvnfch stran. Dodavatel se zavazuje zabránit zneužití předaných klíčů.

A4.10. Odběratel je povinen iunoiit dodavateli zajistit proti neoprávněné manipulaci a proti poškození hlavní
uzávěry na vstupu do odběrného zařízení odběratele, napojovací uzly, měřicí zařízení tepla a príítoku, regulační
zařízení a plomby na regulačních armaturách a měřidlech, popř. celý zdroj tepelné energie, které jsou umístěny
v objektu odběratele a které obsluhuje dodavatel. K takto zajištěným zařízením je odběratel oprávněn přistupovat
pouze za účasti dodavatele. Zjistí-li odběratel takové poškození nebo došlo-li kneoprávněné manipulaci třetí
osobou je odběratel povinen to neprodleně oznámit dodavateli.8

A4.11. Odběratel je povinen provést v zásobovaném objektu taková opatření, aby zajistil proti neoprávněné
manipulaci veškeré nastavovací prvky, které neobsluhuje dodavatel, a které slouží k hydraulickému nastavení
topení a TUV. V případě neoprávněné manipulace nebo poškození uvedeného zařízení, které budou mít vliv na
kvalitu dodávek nebo na provozní stav zařízení dodavatele, je odběratel povinen uhradit veškeré náklady
související s nápravou, uvedenírn zařízení do provozu a namadit případně vzniklou škodu.

A4.12. Odběratel nesmí na odběmém tepelném zařízení nebo jeho částech, kterými prochází neměřená dodávka
a a aa a'- ; dd-l"tepelne energíe, provadět )akékolív upravy bez předchoJ'ío písemného souhlasu o avate e .

A4.13. Odběratel se zavazuje poskytnout dodavateli nezbytnou součinnost při projektování a ztněnách teplotních
diagramů pro objekty, které obhospodařuje. Průběh teplotních diagrarnů musí splňovat požadavky na zajištění
tepelné pohody konečných spotřebitelů. Odběratel uzavřením této smlouvy dává souhlas k vytápění objektů dle
teplotních diagrarnů uvedených v přfloze č. 5 této smlouvy.

A4.14. Dodavatel si vyhrazuje právo provést zrněny a úpravy výs}edné teplotní křivky a režimu provozu zdroje
tepelné energie, pokud by taková výsledná teplotní křivka a režim provozu zdroje tepelné energie byli technicky
nepřirněřeně obtíié nebo spojené s nepřiměřenými náklady na realizaci.

A4.15. Dojde-li dodatečně knepředvídané zrněně ve spotřebě tepla a TťJV, ínůže odběratel požádat oztněnu
smluveného množství odběru tepla a TaUV (viz přihláška k odběru), nejpozději však 15 dnů před koncem
zúčtovacího období. Změna bude účinná od 1. dne následujícfl'io kalendářnfl'io měsíce. Oprávněnému požadavku
na snížení odběru z důvodu hospodárnosti nebo racionalizace je dodavatel povinen vyhovět. Odběratel je povinen
nahradit dodavateli nutné náklady, které mu v souvislosti se změnou vznikly. V případě snížení smluveného
množství odběm o více než 20% má odběratel nárok na poměrné snížení výše sjednaných záloh. V případě
zvýšení smluveného množství odběm o více než 10% je dodavatel oprávněn jednostranně provést poměmé
zvýšení výše sjednaných záloh.

A4.16. Změna sjednaného režimu zdroje tepelné energie
Odběratel je oprávněn za dodržení níže uvedených podrnínek žádat změnu sjednaného režimu provozu zdroje

tepelné energie a teplotní křivky:
A4.l6.l.Pokud vznikne požadavek od jednoho odběratele na změnu sjednaného režimu provozu zdroje tepelné

energie a teplotní křivky zdroje tepelné energie, ze kterého je dodávána tepelná energie pouze pro tohoto
odběratele, abude navrhovaná změna dodavatelem posouzena, a je-li možná, bude provedena. Žádost
o zrněnu musí být předložena odběratelem případně pověřeným zástupcem v písemné formě, nebo zaslána
faxem či elektronickou poštou s tím, že originál žádosti bude bezodkladně doložen.

A4.16.2, Pokud vznikne totoiý požadavek od všech odběratelů na změnu sjednaného režimu provom zdroje
tepelné energie a teplotní křivky jeíjnoho zdroje tepelné energie, ze kterého je tepelná energie dodávána
výlučně pro tyto odběratele, bude navrhovaná změna posouzena dodavatelem, a je-li moiá, bude
provedena. Žádost o zrněnu musí být předložena všemi odběrateli případně jejich pověřenýrn zástupcem
v písemné formě, nebo zaslána faxem či elektronickou poštou s tím, že originál žádosti bude bezodkladně
doložen.

:: z.č. 458/2000 sb., § 78, odst. 4
9 z.č. 458/2000 sb., § 77, odst. 8
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:'? Á4JJ.3. Pokud mikna po?vek oď j*oho nebo Ví:íe ?]ů na zm ěnu sjednmiébo režimu pmvozíí íoje
wpeíné enerHía a teplottií křÍvky jednoho zdroje tepelné emrgie, ze kterého jsou ffiobovátí í jiňJ
ib?telé, za!'I* odb*ratel, klerý ozííj!nii 'Ndá,- p(aeiný návrb změn -?avoteji. Dodavatcl
S na;vThovanou zmlfX)O Sezt»ánílj o&tatíil odběratele najOjŮé Oí -ffitejný Ňj tepeírié enarjgíe a Átanoví jitil
ihmu pm vyJáďaí. DodavateJ shromáedí písemi stmioviúa v.!iech-odběrateíů, ktetých-se mana týŮ J)
pímvme jeJich qhodtiocent % uťaní 'dstedné teplatnJ kfivky a režjrnu pícvozu zdro% tepelné e«íergie
je rozbodující pomk otápěné podlabové p.lochy jedriollivých odbáratelů napojených na'atejný moj
tepelné energie k celkavé -otápěné plaEe z táhož 'zffioje. Za :odběratele, k%rý se nevyjádřii ve stanovaié
lMtě, rozho«luje dodavat*l, a to r«na v pomh otápj!né podlahové ploíáy. VýmlíŇý íce"Aim provozu
zdroje tepekié etierHíe a t*plotraí křivku omáííní dodbvavl «xJMrmrlům,

A4.l6.4.Dodsvatel ga Z&'V&zuje :!Th&liffl!It 4ednanou mčnU dmu próYOzu ZdfflJč tepeié eneí'Jlfe a tDiplótííí
křavky zdroje Íapelúé energie bezodŘladně ve Ihmě eo n$atmi & přihlédnu'Ům k techoic% rno'ž'ostem
mroje tepelné m«rg!e a ke -zpósobu jaho obslúy,

)i,, A4.17, Odběratej má ptávo, vpfipíě podiybriosti osprávnosti ůdajů můhaú nebo 4istí-?i závadu na měřichn
zařízen í, neakat je aoda'vaí«lem 'přezkňumet v souladu s ustanovea(mÍ rekíamačn«ho ř'ádu (čl. B5. sm!ouvy).

?.Í:' Á4j8m Důdb'Vatel $1 qhra2aíyae prá'Vó prC)'VMní k(XíTůl)' m6řžadej konečné &fH:»hW 'TIJ í kíeré JS«>u im*jetk'em
odběratele, z hjedjska spÍní!ní-požadavku zákona č+. 505/.?990 Sb, o metmlogiÍ ve m-bí pazdí'JUch přadpmů,-pokixdrll,? ?

't!
,I

oat+eratele, Z nlThua 9pmenl pdaVku zuona @. :i03/J990 Sb, ů rnetmlO$ll ve maíí pazdí'JMdi přadpmů, pOkud
byíy úcga3e t!.chto m«iaat použtty pii vyúčtován( dle ča. ns. smlouvy. v prípaíia nadodrženf požadavku tohoto
Ňóna prO tyt0 mffidía nebo bylu-li !jiaítíha IWlípulaoe S tnsřidíy,- kffl m0hla fflit Vfi'v aa Spr?Vflost *dajů
m ěření, nabu&u údaje použity q vyúčffivánť.

I:%

:!ii
!.1
i?

Á4,19. ooaavatel má ptávú,omezitonebo přerušit dodJívku tepe?né er»etgte V n*zbytnb rozaahu a na naizbytn41 tíumou
&bu v tčchto pffpadechlo:

Jl) při bezprostĚ'ednim omo?í ž'ivob, zdraví nebo majetku osob b ý' likvídaci těchto stavů;
b) při slavech noua nmbo činnostecb bezproístť?ě zamezujďcích jejjch vmiku;
c) pří provádaíí plánovaíiých r*konstrukcj, opmv, údržbových a rev:ímídi praci pokud jsou oznárnaiy

nejméně 15 drií předeííi;
d) při pmváď4!nj nutriýcb pmvozntch níanjpulacj tia dobu 4 hodim;
#) pq bavarUrímn pteruíb{ 6i omózem nežbyln%h proYómíah cíodá'vek teplaííosné IMý riebo paliV a energií

poakyto?ých jinými doďaya€eU
ř) při nedúdržen.í povimostl oíiběraíele podle f)77, ót. 4 z,č. 45Rí2r)00 8b.
g1 přj vzniku a ods?ování bavárií a porucb na ?tgh pro rozvod a výroRm tepe)né energje nag dobu

riezbyttiěnutnou;
h) Jestlb odběratej používá uhzení, která ohro%l život, ŘvE nebo mťatek Osob nebó o'v?jVňuj( kValjtu

modávek v nepros:h daRJá odběra$elů;
í) při rieoprávněnm odběru;
j) IŇí stavech nouze'l jsou dodavate? í odbáratel povmí se podj!klit omezaní apotMy. Dodaví»tel rnáb

v n.ezbytném rozsah'u vyugvat díuí?j' odběratejů.
A4.20. DOdaV&tel je ůpráVněO V pHj)adě prodterí o«iběratele !l paaJm pln4'nfrn %ínaje dnem následujícím po dní

splatnosti pohladJ!vky dodavateÍe a v přfpadl prodlení odběratele-s nepeněžitým p?nmím (ůíipř. ?Ůení úda4ů)
zaSlat odběrat*li ]. upomínku a JX) uplynutl lj dnů Od datJl (XkmláOf ] . QOmmk)' fflSlat Oáž61i 2. upamJnku,
Uporn[nky jsou $ank«,tonoVm7 mluvriírni pokutami dle 'bodu Á5. ) 1. tétO sni?OuV)/. '%kud (»í?tel d?užn! plněnf
íieuhrad{ nebo nezjedná nápravtí v plněnJ nepenaižitého mvazku, j* dodavat*l opcávněn spb'»ěoí závazku odbmele
vymáhat.

A4.2 1. Díy«iavatel má právo omezít či pozastavit dodávku tepelrió energje v př{padě pJatební n*kázně odběrateíe, a to
íía «kíbtí, naž &Jde k ulítazaní dluhi;í Včettlě pří$íummVJ k dlubu nebo -Od!&tóupaíí Od 9mlóuvy maVak'!em
z titulu pmdlen€ ÓdMratel.* s placením ve smyalu bodu A6.7. této mlouvy. Pjatebm nekJkmí se mzumí nepíacení
zálob h faktut za dodávku tepehié enerBie, neplaoeni záloh nebo í? za dodávku íapeloé energic v témimu
Splatn0m, částečn« úhf!Uj)í 2mlóh n*b0'ťaktur ZJI dOdávku tepelné enargie a jmé. Dí)jde-li k takOVé pUíteŘíůf
nékmj, je od?tel povimen zaplatít dodavate)i Sm íuvtií pakutu dle bodu A5 .1, í A5.2, tŇ sailouvy.

A4,22. DOdavafel # z;aVmj0 plíknů'vané opravy, údržbové a íviznf práce, které mOhůu qů510bjt ?ózeíií čj přertíšenJ
dodávky tepla pro vytápěnl, prov;ádět mmo otopné období'!

:o, z.č. 458/2000 sb,, § 7ó, oúst.3}.: z.č. 458/2000 Sb(:j88: odst.2
'2 vyhl. !5. ] 52/200l'Sbl, § 3, odst. 16
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(Á,'X3, Letríí cíůffiíka vdoavce TUV' zdí"ívodu plánované ú4rThy vrozaah.u do 14 óů se uskutečnJ v tamJnu
sjajnaném rnmi dodavatelem a odMratelem, j:inak terníín a «k»bu obtJívky dodavatel písemně ozníní o4rateli

'í; , nejmŇé 10 kal?icq anú phť je5ím zapůčatím. Ckiběratel je poviúen temííí a dObu Odstúvk7 0znmít(r:y. . *typuvnsr iw w»»ísí?í.svwhs
ij?? ? ?- Ij,i', konm5'mspotíebítalůín i

7Á' Á4J4 ůdMrate? je povžnen předloži'i ďodavateli novoíu příhlájlku k od? tepelné energie'4 v těcbto případech:
',-; ,, a) pří pHhUUení nového odbakrtiého tepel.ného zařízenl;

b) při mz!áíbS nebo rekonstrukci svého odběmébo tepeluáho mí'zení;
c) pti Qkíij od.běm v důsledku zavedení vícesíněnného provazu;

I. a.?i d) pff mxí!n6 pF(konu uvedenébo v přihlá!mce;
e) f méííě podlahové pl«hy (zejména lí zmlně 'ííyužid objek(ů).
V případě zíněny jínýah skutečii,ostí uvedených v přib?ášc*, rxež jgou výge uvedaaé, je odbamtej povínen

(-': . . nejpoŮ'ěji -do ] O -í:hÍ tuto 'zínkm-plsenmě oh?ásit dodavatelÍ.-
Důjde.li k nffitu oďbčniýCb míStje důdJlVÁtel (íprávněn navý!,it OdMrateli áhý aa důdAV)al tepelríé únergje.

7'i;;)'   pHpadě pommí povmností odMra»le uvedených v mmto Wě jo doíiavate? oprávněa'í postupovat podle
bodu A5.6. této smlouq.

A4.25. Odběrate? je po'vinaíi v doa'aWnérrí phdstihu, najméně vbk 30 dnů pMern, pzjeóat ! dodavamlem a nechat
dodavaffllarn oďsouhlasit v8edmy přfpravované zrněciy v abjektu, které mobou mft vliv na sjedníuíé parametry ďle
prílOh č, 2, 4, a 5 ú€O !It)íl?(R1V'7, zejména zatepl.erii objaktu, insffllaci lermostatickýcb Yeíl.tíUl, fegulát)[)íů tlaku,
patníí,h či obaiových mgulacíi měny otápěných plů0h, Odp0,4í $ých tějes apod. Dodavatel prÓvede
posouzíaní dle odbaíratel*tíía předložend pmjektmí6 dokum onfflce, a to »jména z hlediska vliw na provoz syslérnu a
ma'erd a o tomto vydá do 30 dnů od předíobnj podkladů zíavamý posudek, který:m je odběratel povinen se řkiit.
V případě p?&m»l povimostí oóí5ratele uvedaých v tomto boa je dodavmel oprávnčn postupovat y»? bodu
.A5.6. této smlouvy.

A4.26. Odběratelje povičan v'ntoet aúda'vate?i valkerou teplonosnou látku obíh4ící 'V systému. Odberate} je povmen
nejpozději 5 dnů ?před«m písamm: oztiáínit dodavateli vejlkeré skuteanos'í, které ínaJí souvislost siwatnoslí
teplonosné 'bkíky, «3, zejména vypnuMn€ topnáo qstá?u nebo jebo íEásti v souvisloíitj s opravami nebo úpravami
«xibhého tepelného zažizg», V případě poruaení povinnostť odběraÉele uvedaých v tomto boaí je dodavatel
oprávněn postupoyaí poďle bodu A5.6, tétú smlovvy.

A4J7. Odbbtel íe mvamje (pokud 3e to technícky ínožné) provádj5t opraq odběniého tepelného dmí !l použíth
teí'uíologií, ktewé nevy'žaduJí vypou!thí systmu. V případě vypouJténi systému z důvodů oprav na tepelném
zařizení odběratele, ubradj odběrate? ve&aré nálady související a u'vedením syatmu do původnlho suvu.

A4,28, Odběíltel je póVifien ůznáínit dOdaVateii ZmáfllJ údajů u'Vedmýeh V mó mnlouVí! í 'vztahujícíCh !e k 0»bě
odběrmtele (futna (jméno), íiídlo (ad«'*sa}, statutární zbtupce, povčřeoá osoba, 'bank. spojenž, p?ej podniku aabo
částí poííriiku, vÓp do tikvídaca nebo pr6hl&n[ konkursu)? nebo ke sjednaným odběmým m(sm!m, a » p(smně
Ve Ihútí! nejpazději do 15 óů Od tohů, kd7 fflto zmm naatala. V pQpadě ponakOJ povinnost( odba%mele
uvedených v ffitnto bodě je dodavatel oprávn6n poatupovut poďle bodu A5.6. ? simlouvy.

A4.29. Odběraiel thto uděluje v soujadu íi us?ovenh § 5 odst. 2 áona č. Iůl/2€i00 8b. o ochrmiě osobníc'h ůdajů
ďodavate:Ij jako správci sou:hlu sa qramvánm ?jů o odběrateli za &e!em poskymvánJ plněnl Z Uás smlouvy,
vytizovk»l oprávnhých riboků. jiných odběratelů uplahibýeh v.gouviglosti sodbbm Qelné «nmBie
oaběratelem. (např. mzúčtovJJ ?» a nab$dky sluj!eb dodavatele. Doďavatel výs?ovně nanf oprávn.čn poskyteíout
osobní údaJe o édb&?eli thi«i osoM za ůčejem mílán« rekffinícb a propagabíá materjám. Do«lavab? se
xava4je zpramvávat údaje o odblrateli pmaU'edky a způsobaín garantuJíclm doatatečríou od?u (ídajů před
nepovolanjmi o»bamL Dodavatel je opúvněn p?i shí'onimhé úd4o k* zpracovbí poue 4racovmeJi, ?
pomytzie ďostaeečné ?y o techhíckém a orHanizačrih zabezpečer»í cd?y oaobnjch ůd4jů odběrmtelů.

Á4.30. Odbmtel bere Ila VčdůlmJ a ZaVĎje še dŇvat ocbranná pÁmí?, Sla'Vebílí čimňOjti Á úpfflVý Mr6nu
v ochcunýdi pásmeah, které by mohly ohrozit be;?ý prnvoz a Ůížtm :mřffnj pro výrúbu a mvod tepeln.é
enaBie, je možno pmvfflt pouxe s předchozjrn písemným souhlas*ni dodavme?e,

A4,31. OdMrmel bere na védomí, b dúdávka 'b?pné látky je dobvmelem ekvitarmně tegulována ííh zákíbdě
sjeananých tepjůtníCh ďagramů a kůnačOou byr i :rozdJínou 'íepelnou pohodu V3eibOtltvýeb ín{stnostech musí
Odběffil nabo konačný spotřebjtel ajjítit3akixkčúím regulae!íi[rn i«zením Da odbbdm fflpllnŇ zaHz*mzajímtit ť

xstavyI)'-(otopním těksa - konočnb prvku soustao

.?, vyhl. č. i 52/200 l sb,, § 4,- odst, 5
'.'. vÍz př'líoha č. 2 smlouvy
:'. ve gmyslu z.č. 458/200;O sb., W 87 a boďu Á2.3 1. smlouq
" z.č. 406/'2000 Sb, o hospodaření aiergií, r3 6, odat. 7

.'íí}iiiyíii:íí! í !- ?nuvru w?rraníjSmh»uw @ kb3uea !? ? - část A Sttmw8(celkeml0
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Dodayatel n.eodpovídá m rodmvárí náklad'eí na tepelnou eaiergii odběrateleni kanečným spotřebiteWiu?'.Q4,32.
?,C' ? Nl'bky konečtíaí0 spoffebitele Ve VčceCh d(xíávek tepe?Flé «Mr@ie rielm uplatjíOVat pM;ííno u dodavateló.

F,': @a.33. r)nďavatel r,e zavazuJe pTásmvanou výmj!nu rrd&řMel tepeíné anergie oznámíí odběrateli, a to nejm%lě 3 dny
pMam. V přfpadě vniku havárie, poruchy či jiíiého po&kozem mčřidla tepelm6 energie je dodxvate? poviíien
o;mámit takovou sktxtečnosí odběracli do 3 pracovních driů oď mho, kdy taková skuvčnost tiastala- 'Totí:»
ustanovenJ sc nevztahuje ria pro'vomi údržbu mčřide).

r'Í' čl, A!5. 8ankce
OdMraial a dodavatel se dúlíodlf íia těcmo sankclch:

u.l, Při nedDdr!ení termínU splJtffíóííi SjedílaJlýí:'h ;Jk)tl fxa ď0«Vku tepelné en(tgie je <)dtN!nt0l pOVir?en zaplatit
dOdůvatejj smluvnl pokutv. 'Ve Ýý!ii ů,05% Z d.lužtlé aůBŇk.%l' žjl kaMý ZapOčítý den pí'Odlenl+ Sm.luvní pokutu dle
pWchozJ věty je odběrateí povmen uplaíit dodavatetf u dobu prodlení se mplacením zálohy, Dciba prodlenď se
mpíaí:en[m zálohy začne ply:nout prvním díiem nbledujicfm po dni splatnosti :dlolíy uvedeném v platebiíiín
kalendáři (příloha č. 3) h končl dnem zaplacení zálohy. Nedojde-li k zaplacem zálďhy, koríči doba prod?em diiem
pf'ódcházejícím dní spfútnosti faklury (daí!ového dokladu), ktemti se diužná Jloha nebo jejJ část zůčtovávL

A5.2. rwi nedodírxí termínu $plafflOita f.aklUr za dodá'vku tepelm5 eíiet'gie 3e ůdbsratel povitien zítplatit doďavateli
smluvrií pokiitu ve výší 0,05% Z dlubié částky za kaMý započútý den pmdlenj.

A5.3. Zjístí-li dodavatel ovlivgiěrí údajů nebo poškozeni inčřidel tepla riebo průtoku (včelně plomb), k«erýdi je
doďavatel vlastnfkem nebo oprávrikýrri uživatelem a tyto jsou umlstěiiy v rnígtč odběrateli nebo koncovéniu

tepaťné energíe iiáhradnfm způaobertíspotřebíteli přistupném, je dodavatel opi*man stanovit mriožatvl dodá'vky
e (čl. B:v souladu s ustanoveními pro Stmiovení mnohtví tepelné eriergíe (čl. B3. smlouvy). Zjistí-li dodavatel, b k

ovli'vnční údajů nebo pošk:ození měřidel tepla nebo průtoku (včetně plornb) ďošlo odběratelem nebo koíicovýrri
spotřebítelem úmyslně nebo vědomě, j* od.běratel povinen zaplatit dodavatelí sanluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč
m kaMý zjištbí případ a nah'rad.it náklady na u'vederí do pávodriího stavu.

A5.4. Vpřipaděneopdvněííéhoí:4běrudleboduA2.29,tétosmjouvyavpřlpaděporujeníustanoveníboduA4.l2.
tétó &mlóllV,'? je OdMratej pOVírien zaplattt (k)daVateli SmluvDí pcíkutu Ve Vý!!€ 10 000 Kč a n4'lradu !íkOďy VZflikló
neopráv'n)5n%í odb!!rem 'vypočtenou způsobem, který je stanov'ai zv!á!!tnim prJivním předpfsern ",

A5,S, Neumobí-li odběratel dodavúteti přístup dle bodu A4.9. této smlouvy, je odMratel povírien zaplatít doďavateli
:yluínl poku«u ve výS'i 5,000,- Kč n každý zjí!!těný případ.

A5.6.   případě pomšení povaNnností odběratele die bodu A4.24., A4.25., A4.26. a A4.28. této smlouvy je odběríitei
povinen zaplmit dódbVateli !mltivní p0kutll Ve vý!.i 5.oo0,- Kč za k8b:ý Zjištaný případ.

Á5.7, Oznámí-li odNratel díxlavateli nesprávrió n*bo .zkreslené údaje zpoměro'vých měřidel spotřeby je odběratel
povirieii zaplatit dodavateli smluvm pokutu ve vý!Ij 3.000,- Kč m každý pQpad a ria'hradíÍ náklady spojené
s opravným vyúčtováním spot%by.

ag.a Vpřípaděparušenipovirmostlodbkatelouvedenýchpodiíí!núkdleboduBl.10.smlouvyjeodběratelpoviííeri
zaplatÍt d-odxvateli sm luvnl pokutu 300,-Kč za každý zjištt5ný pž'ípbd,

A5.9, PokudodMratels'vdvolněproyede,nebonecháprovéstvmzporustoutosmlouvounebopřísTu!!nýmiPiVňÍlni
př*dpisy odpojerií o«l tepelných rozvor3'čr d.odavatele, nebo fi:nak xmnezí řádné doavce tepelné energfe, je poviuen
ŤaplŮtit ďodm'Vateli smluvní půkutU V6 Výši 50,000,- K(5 m každý z.ji.štčí)y' pffpbd a dál6 ullrad.it dodavateli nák!ady
ria uvodení do původního stavu, ríahrad.it vmiklou !Ikodu a ušíý zisk přesŇující gmluvní pokutu. U!ílý zisk se
$tanOl'f rOžJJlem dodáVgriého mnůkKVí pM a pO ZáSahu» pů dobu d data neopr!!vm5ného zásaliu do doby zjednán(
nápravy.

A5.l0. V přfpadě neoprávnbéi rekl?a@a je odMraíel povinerí zaplmtt( dodavateli sml.uvní pokutu ve vý!i 500,- Kč a
uhradit pHpmdrhé vzniklé x»'ákMy na ověření sprJnmosti ůdajů, k?mi byla tato rektamace podložeu. Takovými
náklady jsou zejména náklady na pmvedení kmtn'ílního mě.bnl,, dopravu; znalečrié, aj.

A5.:l 1. V pí'ípaďé vý$tJlvellí 2, Ilpomínky dle bodu Á4.20. té€ó stínlouvy je odba)ratel pOVínen zaplatit d(idaVOtelí
smluvní pokutu ve výši 50,- KZ + púštovm5.

A5.12. V případě oprávněné reklamace se dodavutel za'vazuje vyplatít odbérateli finaríční čásfku opráv'iit!ii(!
reklamOVanébo piOění, a tO ve Ihůtč 14 dííů Od data OdeSlárii p(Semňého Wroalnlětíí ů opráVn45nó9ti reklít'nace.

:@' vyhl. e.. 372/2001 Sb.
?' vyhl. č. 223/200l Sb.

3mřhsia o rkiáv« rq»iaé ú«rgk ?- Čáse J .- :St»htmď ujúďnání $íram 9 («]k*m /.?)



l 9!!!!!!!!,!
i.t»i*vJ *p*aNíil»l

'.* 0 i .
I»

;IS.

'A5.13. V případě prokazatelného nedodržem podínfn.ek ďodííivky íitanovených v Thavidlech pro vyWpčnl a dodávkuTUV (čl.B2. smíouvy) vinou dodayalelai je dodavatel povinen ría Mdost o«ibsítteie síípit ccrio za dodávktí
tepe.lné energie o l 0%, a Ío m obdobi, kdy s(anoverié podminky riebyly dodíny. Současri6 ív dodavaiel zavazxijeubradit odMrateli sin?uvní pokutu vo vý!Thí 5.(XX),- Kč za kůlý zji!!těiiý pHpad. -Terito íiá'rok je i'noťo uplatnit ve
Ihůí 30 dtiů Od přOkázáríí. Tůtů Il$fflnOVem se IleVZtahtlje na případy uvedené V § 76 0dí!it. 4 zákOna č. 458/2000
Sb.

A&l4. Zaplacerikn smluynj pokuty dle bodu A5.l. a A5,2. íéáo smlouvy nezaniká nárok dodavate?e jako věřítele na
útok z prodlerií d!e usfflno'veni § 369 a násl. obch. zák. 2!xplacením smluvrí pokiity ve všech případech n*zanikík
riárok ďodavatele na náh'radu !!Ikody a u!ílého získu přesahující smluvnl pokutu. Zaplaoetim smluvní pokuty se
dlužnlk rie:zbavuje povinnoeti poskytnout p?.nění závazků, kteró smíuvúí pokuta 4št"uje. žaplacením .se rozumlokamžik přípsáíní penszitých irostředků Ve pmspach úatu dodavalele. vemíerú platbý prijaté ďodavale'lem oď
odběratele je dodavatel bez ohledu na iďemifikaci platby odběraeelem oprávnčn použít iiejprve ke krytí
příslu&eníitví dluhu, zůstatek pak k úbraďě nejstarší splamé pahledávky.

A.5.1!!', Není-li uvedeno jiriak, je srnluvní pokuta splatná do 14 dnů od daÍa tiplaAněrií opíávitčnou smluvríí straiíou
u s:mluvnj strany povinné.

Á5.].6. Omatrií ustanování týkajfOf se smluvn( pOkury Se t'íaí uStariovenítn § 300 a ná$l. óbchůdn(h0 z*kOríku.
či,ae. Platnoatsmlouvy
Á6j. DotJ tíWb)f smluvmhó V?h'a H sjednává pro ka3tdé odb!,rné míStO a je uVedena v lí!oze č. 2 - Při.híáAkn

k odběru tepelné energíe.
A6.2. Tato smlouvh o dodávce tepelné aierg{e zaníká za podmfnek uvedených v t6to sí'nlouvě, a to:

A6,2.1. Jako celek:
a) písemnou dohodou, a (o k dalu uvedenému v dohodě;
b) přelai)á!íením v!mech odběmýcli in«st na riového odb4!ratele dle bodu A6.6. této smlouvy;
c) uplynutírn sijednané doby, byla-li smlouyb uzxvřena ría dobu určitoti;
d) uplytauffrn výpověd«eJ doby, byla-4i smlouva uza'yřsa v rozsahu vkh odběriiých raíst na dobu iteurčíto»x;
e) (IkOnčeDíln (!A)dáVky dO póSl6dn(bD (jedináhó) Sjedm'nAhO (ldběríléhO rnísta, a tó ke dní, kdy takOVá událOSt

tíastane;
í) odstoupenlm dodayatele díe badu A6.7. této arnlouvy, ú to ke dni doručeríf omámení oodstoupeíí[

@d§ratelí;
g) zánikem smluvrii strany bez právniho mástupce.

A6.2.2. V rouahu odb!ír:ného mís'hi:
ú) písenmou dohodou, a to k datai uvedmému v doliodě;
b) přehl&ením odběr.l).ého místa na noyého odběratele dle bodu A6.6. tdtO sínlouv>i;
C) upEynutírn sjeanarié dOby, bylaoli dodÁv'ka do odběrného míííta s3dThálla ria dobu určitou;
d) uplynutím výpúvčdríí doby, byla-ji dodávka do odbí!!rriého místa 4*dnána na dobu neurčitou;
e) odstouperiím dodameňe dle bodu A6,1, této smlouvy, a to ke dni doručenl oznáinen( oodstoupení

odběraÍeli;
Q V přťpadě die bímll A6.8. tdtO smlouvy, a tO ke dni dOnlčeThí ozrlmetlí ůdbkateli;
g) zánikem odběrtiého fflísta, a tó ke dtii, kďý taková událOSt naíitane.

A6.3. OdMratel je oprávíía!n híto smloiivu jako celek vypovéíM,t s 6-tt měs(črxť výpovMnj ?M!tou p»ynouc» prvshlrnd'nem gtiásíce néslffl.uJícďho po měsfci dořučerí 'výpovědi, a to p«nme v případaí, h dodáyka do v!Rech odběíííýcb
i'níst je sjeďná'ria na dobu neurčitou. Ukončenfm této smlouvy júko celku se ukoričuje dodávka do všech sjednaíiýcíiOdbě?rný-Ctí míSt. ůdběratel je poVínen Urnóžnit <I(XIJI!Jlteli kt0mutO dníi provedení opatření $ůŘlVt5ejfOíClí
s tikončením oďbět'u tepelné energie a proveden»m poslldn[ho odečtu měřidei áepla na všech oďbčrných ín ístech.

A6.4. Vostatníchpřípdechplatísmluvmaobyavýpovffiídůvoí'?yuvedetiéprojednotlivísodbčniámístavpř(loze
č. 2.

A6,5. Není-li v příloze č. 2 pro odbárné místo uvedeno jitíak, je dodávka do tobotú odběrného místa sjedriáría riadobu neuí'6itou, přibmž íjodávku je možné vypovMat pouze prsomně s 6 mčsičrir výpověďm Ih'ůtou. Výpovadnt
Ihůta začiie piyn-out prvíího dne kalendáříiího -měsíce následujlclho po dní doručeíií výpovědi. Dodávka tepelrié
energíe do odNrného miata bud* ukom5ena v průWhu pasleťního ďu výpovMní Ihůty. Odběrafe) je povinsumo'žnil dodavúÝeH ktomuto dni provedenl aopatf'sí -souvisiejíc('ch su-k'oríčením odběru tepemé energie h
provedením poslednGxo odeč,tu m«řidla tepla.

A6.6, Uk«»Thčem dOdúvký íepeíné energte V průMhu VýpóVatitil' IMty dle boďu A6.5. této Síntouvy je mĎMd' pouze
ph.h lá!íením odběrríélio mfsta na 3irÁo (ííového) od6irmele za současriého spíniní vgech tčchto podm»nek:

l

Sml«mía ó di? beyW tner@ú - Čás/ A - ,Wímíí yasíím»/ f?«am ](l (mlhm /J)
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a) adbéraEel uhffldll veškerá sVé zá'/bzky vůči dodavateli včótri6 závúzků ve splatností a případného
p%lu!íenshrí závuků včeUiě sm luvnťch pokut;5) nOvý oillA%aatež má uzavhnou S dobvatelem plmíiou smlo?ivu na dodávku tepelné enarg?e;c) nový odbčratel má přihlámo pr«hía!ío'vané odběmé mfsto (s oďkládaeí podmfnkou);d) nový od.bbtel um#e se stávdcírri odtAratelem dohodu o ter.mLnu přehlá!lení odbčrmho mfsta, kdy temotThm níu9t být stanoVen ke kOnC í Zů!'tO'VacíhO OtidObí (ViZ bad B). l: gml«Xlyy);e) nový odbbtel uhrad( ígcihu na dodávku fflpelr»é energie pro prvni zúčtovací období po dam přehlábi apřmlOží dOdaY.ateli důkiad O pro'vedeíli úhťaay (Výpis Z úau, ů8třiřzk poštOVnf složenkyi plijra(»'vý dóklad
aodavatele);Q oíiběratel ne;bo nový odbalrat.el doníčí dodavatelí doklady o splribí siýše uvedenýeh podmmek nejpozději
5 praeovmch dnů phd díodri.utým teímnem přehláJenM.M.7, V případě prodlení odMrate2e s pJacsim ríebo plněním nepeíiěžiMho dvazku po dobu delšíí naž t'ři rrdšsšce aV přlpadě, že odMraíeí tieomámí píevíxl práv a poVirafiostí ť0mou ptrxb3e %niku nebo č!Isti podriiku ve Ih«lteuVeCkmé '/ t)Odč A4.28. t#tO Sril!ouVy je d(XlaVatel OpiVněn jednostrarlml OdStciupít ůď tétO SmlOuvy neb0její altispecifikoyatié rozaahern odběmých mťst s okamžiíou učínností ke dni doručem ouíámení o údstoupení «idběrateli.Poviruíosti do«!xvatele pak zhnS)ca% dnem dontčenl. Závazky odběratele těmto vzniklé po dobu trvám :'ntluvmboVzlali!I nezanikají. Odběratel odpov€dá dodavatelí za vmíklou !íkodu a u!Ilý msk,A6,8. V přlpsdě, že dodava.te)i zanikne prjí'vo dódílVat tepelnou eríergil ze zdroje tepelné mieígie, Ze? kter'íSkxó jczásobeno odbárné místo odběratele, tato smlouva zaníká v mzsahíí dotčeného oÁbtrného »íi ísta. 'ruto skutečnost Je

ďodavatel poviiietx ozi»Amit odbčrateli.Aé.9, Pokud dojde k zániku amlouvy přad ukončaíím zúaovacffio obdobf, bude konečm! vyúčtování provedat»o ažpo ukoričerií zůčtovac:ko obďobi, poktxd se stnmvní strariy neďolíodnoíu jiííak.A6.10. Práva a po'vinúosti z tém smlouvy vyplývajkl je adběrú(el oprávnčn p%vést »ia třetj straníí púw s předehc+zíríip%vést JJ
neplamýpfseinríým souhlasam dodavat*le, jiríak je tenio převod vůči dodavateli neplamý a odbčratel odpovidá dodavateli

7A přípaJnou vzniklou Nkoď:u.
čl. A7. uyěrečíiá ustanoveíiíkl.l, ty3etttííimuveaetmvMtosmlouvsseyztahu3i?navsechím3edúanío«tíamúrrístaaaberateíe(v'L'pyiiobi.z),

pokuď není k odMiéínu mísm výsíovnč sjednáno jinak.aai,z. Skutečnos«i poďstahiě o'vlivňujíci ůmveň vyúetovbi nebo uplatnbí mímkcf Ve sinyslu ustanovení či. A5. tétósmiouVy' Se p«:ivú4 za prokázané, p0kuď byly 4fflt4'ny společně po'vartr»ými zás€upci obou smlu'vnkh stra»l s,pokud byl o pThdm!!tné věci vyhotoven zápis, pořzený yAgmpci obou sh'an, nebo pokud byl o uidí provedsíipokud b)
malecký p08udek, Se kterým se měíy ůba 'Stían'y l'nOóóst seznámit. setmf zástupal se ínusť usku€ečnit do 24hodiri od prgkaateíného omšaneiíí (telefonicky, osotml elektrúmckau f'omiou, taxem., zpod,) vznikupWedm6býtÍs skuta!'ností druhé smluvni gtraně, nedojde-IM kdohodě na tennlrbu jíném. Pokud se setkáiilnetiskuieční z &vodů jehé n srnlu'mích stran m'ímo důvodů vy&'ší moci, íná ge tvr.zení aruhé strany za prokázand.A7,3. % doručo'v!tní se sjeóává, že zásílka se má m doru<'enou uplynítjm třetffio pracovnlho dxxe od odesláíiidoporučeíxého dopiííii na adresu druM smluvní stany uvedenou v záhlavj tóto smloiny jako adresa popř. koritaktíi{adresa tam, kd* se tyto údaje odlíšují, a to i v přfpaí!, h se zásilka 'vrátí oznaj!ená jako ríedoručkelná nebo
iievyzvednutá v ú'ložni době.A7.4. Sniluvnl strmíy se dohodly, že o dodávek (epelné eííergie nepodléhajícjch ustanovenittí zákoria č. 4W200(j Sb.ve znení pozQiš'ích p%dpisů se na podmánky dodávky tepelné energfe použij{ ustanoverií zákoria č, 458720ůO Sb.
a ptovMěcích vyhlá%k přiměř?eríě.A7.5. Smluvnf strgny se v souladu s umanoven}m ! 262 odst. l) zákona č. S j3/199 l Sb. - obahodního zákoníku vepózdějUch-předpišů 'VýSlOVm! dóhodly, -ža beZ oliledu 'I)a jejtCh práVrií &ubjeklíVítu a půvahu túhOta:úveabo vztahu se vúahy mezi stranami vyplÝvoilcl ztdto smlouvy, které riejsou to«to smlouvou výslovnězněríízávazkúveabo vztaÍu se vztahy mezi stranami vyplývajlcl ztdto smlo%, Mteré riejsou to«to smlouvou výslovněře!íen)/, budůu řídit ustanovemffii ůbchodnfho ZákOníkU, Tůuto dohod(Xl íiejsciu VylollčeW ustgnovenť občuskólí«izákOll(kxi ospotMitelských smlouvách a U9tmiOV@ril ZVláštríích právních předpisů stneřujícíí:h kocbramič
spoďebitele.

A7.6, Srn(rčí d«íložkaAl.6.l. Smlu'vii* strny se t'[mto dohodly, že O tllajetkOVýCh &p(XWb ríM52i nirni ve Vffahu k* SjedOíiVáni cer»ytepelríé enetgi:e n platebních podmmek 've vztahu k'této smlouvě, s výjimkou sporů vztíjklých v souvislosí:ís výkonem rozho:dnuti o sporů vyvolaných prováděrhlm korikurm ííebo vymvdní, k jejfchž prújedííáíif arozhodnutí by jinak byla dia pravoaííoc souau, buda rozhodovat jeden nebo vJce srnírčích rozhodců.A7.6.2, Na jmenovánl síníí'čich rozhodců se strmny dohodíy tak, že kaMá íana jmenuje jednoho smirčihoroíodce z řad odboníků v oblasti tepelné eňergíe a cerí, ktet2? riení V pracovnÍm nebo obíjobnétn poíněru
ke straně, která jej určuje.

,S'hi!eííma O d?í ityli únarHw - čast A - Fín«hwnž z?ní
Sďrma žl (sJkmn }J)
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A7.6.3. Tře(GIO Srnfrčffi0 'mzhodce určí $traŇt7 d<)bůdou. Nedojd6-ti k dohodě, třetí 8mMťčí TO*odce t»ude určen fflk,že kaíMá ze stran nxv'rhne nejméně dva da[ší stnírčŤ rozhodce, jejÍch jrnéna naplše na Iťstek a vlo'ž.í naspoleí%é schfizce zástupců sniluvmch stran do ííepťh!edné nádÓby, ze ktaré seaprovede výhí5r smírč(horozhoďce losem. Nebuae-íi mobie urext tPatlho *m[rahcí rozhodce'«mto způsobem, aíiluvííír straiíy seď0bod}ý, že tt'etího smtraiíhO rozhodce jrnenují gnba' máodci } a 2 jiža3menOVaní kaťou íírituVllž
gtranoa.A1.6.4. V os€mníCh záiežitoíitecb <ýkají€€eh Se smMho rozhodce a smirčího ffmtii se y»U83í ustanovetií 7Akonač. 2í6/1994 Sb. př'írnÍátenŮ. S?níluvríl strany prohldiiji, že se sjadnán(m vý!le uvedené smfťí doložky a
j*jťm obsahem souhlasl.A1.'?. Sml.uvnf strariy se v souladu s ustaiiovenfm # 89a zákoria č. 99/!963 Sb. oNangkého soudal'ho ř!Idu ve znčnfIch pťdpisů dohodly na tom, že k projednávánť přfpaeíných soudnlch sporů vzniklých mezi srnjuvnímípozdčj!!Ic

atranami
pO dOt+u platiíostš této smtouvy i po jejím zániku bllde míst0 0becnshó souau žalovaného ffizilůdcníat

věcriě a mfstn! přis!u!íný soud dle íiídla dodavatele.a';r.s. Tato stn!ouva je platná dnam podpisu oboii smluvnlch stran. Uzavknírn Mto smlouvy se nJ%í VeíkerápředcMzejíc[ ujednáíii smlu'm€ch straíi: která by byla vroqoru s touto smlouvou. Touto smiouvou se rssstmmlouva .-,......'... ... ,.... , .«<.. . ,......, . , .... ....,. ze dffie ...,. ...,-. .. ,. .4-..., .. .. č. ...,. . .<:,. . . ,.. v p!ném rozsnhu.47.9. Smluvní s(rany s* dohod}y na «om,j!, 3s,€q3ví,nf této smlouvy se budou vztabovgt na všechny v'ztdiy mezi
smluvními stranarni s účitinogtf od

«om, b ustanoveídata ýff(',,Qfl77rÁ7.l*. l'atO smlouva 3e sepsária ve 2 qhotovemchi Zr»íebt kddá &mmvm Stma Ob«rt( p(l jeanOl'n stejnoptsu.Vetkerí5 ztriěny a dOda(*5r k taů gntíouvs je mOžn é činit. paum pfsemnou fOimOtí.A1M- Sml'uvrJ strany se zavaz'ulaí akceptovat mnb'J teto smlouvy, k* kteiým do3d* 'v d'ůiledku zniěn obecnězá'vaazriých právnich norem. Dodavm*l vpřlpadě ffiěn větš€ho řozmbu omám( -ws6riy odběratelt plserriní» avypíaacuja návrh dodatku k* smlou'vě, který-m Íbiidou zmčny zapracovány do textu si'n}ouvy.A7. 12. Smluvn! StrThn'y se dahodly, že tex« této sm!ouvy 3e neveřejííý tí rietiní být bez souhlasu dodxvatelei >kO au«orai
A7.l3. 8rnm'vm strany prohlašuji, ža si tuto smlou'vu 'včetně př«loh před jejfm podpiseín lířečet!y, že údaje v ná jsútíúpŤn5, pfflVdiVé a platrMS k datu pOdpbl) A h ttlto SmlOuVu u2a'Vkají pó Vz4eínném projeóám ntkOli V ttSni, či Zajínak jednosmannm nevýhodných podi'nmek. Osoby podepsané na tao srnlouvě prohldujl, že jsou oprávribyk tako'vámu projevu v'ůle a žl 3sou Oprá%lne.ný jedriatjmónena gíluvní Smtiy, jménem k'ber= vymttpu3í.
A7.14, Tato stnlouiaa sestává z t&=hto ď3ht€:A7,14.1. část A - Sm!uvri(ujednánfčl.AL ffedmasmlouvyč». A2. Vysv«lerií pojmůčl. A3. Cena a úpla«a'za dodávkuč!. A4. PrAsta a povinností stran

čl.A5. Sankce
čl. A6. Plamost míílouvyčl. A7. 'IMáuá ustanoveníA1.14,2. část B - Všeobeen5 obchodrií a dokí podníúyčl.Bl. Platebniafakturačmpodmfn'kyči. B2. Praiiidla pro vybhpkhi-s doďávÍu TUVčl. B3. Stanovenl množsNf dodávky<L B4. Zřízeril nového odMrrx5ho miaa
čl. B5. Reklarnačn( řád

A7.l4.3. část č - ff{lo'ktyPříloha č, 1 ,,Ceny tepeltíé energie"!Yíloha č.2 ,,PřjhlaBka k odběru tepe!n6 energie?
Přfloha č.3 ,,Platebnl kalendář zá}oh"
Příloha č.4 s,OdMrový dtagram"
Přiíoha !!.5 ,Jeplofn{ djagramy"
Přlloha č,6 ,,Pověhní odběratele"
Í'řďlciha č.7 ,,Vzor pnlkazu zaměgtn.ance?

Swylauw b hdám ]q»ali tm6gJ« - <'.ám A - $mluwí' $dnňn(
!;trana )2 %íkm !j)
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hay.»s Smluvní strany se dobodly, b v pyípada, kdy se někteí:á ustanovení této smlouvy stgou ri.ebo so ukAži být:
nep!uhíými, sa smlu'vnj strany »vazujl nakmdit neplatné ummriovení ustanovenfm platn? k? svým smyslem a
ekonom ickým ůčelem nejsd« poáoM nahrmnva'némn usmnovmL
Á7,15,1. V přípaďě, b přílůha buae V rozpOru S uslaíiovelliln čáSti Á a B tét0 5mlouvy, ffiaj{ předn«íst ustanovení

částí A a B této srnlou'vy před ustanovenííni přílohy.
A7.ž 5.2. V přďpaď!í, h usitanoverií části A h5to smlauvy bu&»u v mzporu s ustaovanfmi částj B této smlouyy, miají

přednO$l u$íanOVení části A taD s;mlouvý před ustariovenímj části B tétO 5mlouv'y.
A7. 15.3. Za rozpor se nepovažují ujedííání vy.íivětlující a qřesňuj Icl Smysl jiných ustaiioveni.

V Olomouci drie: ,,!j íy.?? v .%r,4, ' ,1,e, ,r, f. tí?2

za odběratel*

Srnloúa b í&ítkse teyW úmrzk - <Asl A - Smluvmi í4ednán€ Sxmwi }3 í%{kam !j)
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čAST B
V!Feoberné obchodní a dodací podmínky

l

čl. Bl. Platebni a fakturačnl podmínky
B1.1. Zúčtovacjm óbdobím je jedai kalendářní nm.ěsíc,
Bl,2. Úpffita m dodávku $la pm vylápa'ní a taplé užitkové vody je součtem oddělených částek dle odst.

.Bl.3.aBl.4.

B1.3, Úplata za dodáv)cu tepía pm vytápění je souí!inem m.nobiví ta?pahxé energie! pro vytápbí (v OJ)
spotřebovm»é ?odMratelern a jednotkové kalku.lovanó cemy za tento druh odbílru. (KčKJJ).

B1.4. Úplaffl za dodávku teplé u5€kové vody je součtem 'alplaty za dodJivku vody a úpÍaty za dodá'vku tepla
pro její o?Óv.
B %.4, 1. Úplatou za dúdávku. vody se roumí součin :množství teplé vody spotřebované ?mte:lem. (y m3) a

její ceny (vodná - stočné) úaované společnostj dodávající vodu dodava'ml5 pjaffié v příslíén»stočné) l
(Kč/m").?acíí'n o'txiobí

B1A.2. Úplatou za dodávku »pla pro ohh,v teplé užftkové vody se rozum« ioučm mriobtví tepla
spoďebovaného pm ohřev vody odebrané odb&atefem a kalku.lované jednotkové ceny m tento
druh odbb,

BL!i. VýŇi úhrady za ?vku. tepalné enerHie pro %rty a vý!'!i úhrady za dodávku tepelné enerie pro
neíbyt-ové prostoíy (dále jen nebyty) oďbéřatele vyáčtuje dodstvate? ňdběrateli do l.'l dríů po skončení
z'ů.čtovacTho obďobi

BL6, Zálohy
?teíj se zavazí4e k úhradě mcíh nb dodávku tepeln.é eneqje sp?atných předem v tarmíneí,b a vý!j

stuo'verdch xa násleá4ících podmlek:
Bl,6.1, Zálohy sa stanovuj[ samos(atně úa jedínotlivé íněsíce. Poďff jednotJivých měsíců níí

pfed.pokl&jsných nák}adech na dúďávktí tepelné energie v průbčhu ka?endáhiffio mku se stanovi
smkwně. Pro každý nJlsledující kaJendářní rak budou dlohy staíxoveny gpPihlédnullm
k předpokládané spotřebč a caně m rtímou jeóotíai dodávané energie.

Bl.6.2. Plxtební kalenďář měsíčních záloh za dodávkií. íepeln6 energia tvm pfJlohu <!, 3 této sm louvy.
Bl,éJ. Platehní kalendg záloh mum:í být rnezí odbčratelem a dodavatelem íijednáíi nejpo?jf do 31.12.

kalaidáhiGio roku pa'edcházejícího kaíendářnhnu mku, ke kterómu se plaíební ka?e? zJoh
vztahuje. Uzav{rá-?i-« ?íouva v průMhii kalen?íba du, musí být výše záloh mjednána při
uuvřeúí smícmvy.

Bl.6.4. V přjpad4 b do tertn«nu uvedenáo v předchozfm bodě nebude m.ezi odběmtelem a doďavzteleí'n
pl'ateab'ní kaíeúdff měaíčriích záloh íijeďňán, mbičrií zálohy ae stanovj ve výši 95% měsíční $laty
ffidoavku $elné eríergie vjedíiotljvýá měgJcJch íoku předcházepaího. Nóbude-li takový ?j
kdispoťci, bude :dloha staěovena ve '#i 95% ceríy předpokl?ého odbíNru. Vý% takÍo
statiov*ríýóh zálúh om'ám€ dodavatel odbérateli pí?ně, iffiatel je povinen takto stanovaíé
dlóhy plaíit posfna)e dflem následiijícím po dňi důjŇ!í p!atebtlŤĎo kajef}dffi Zál4)h. Tašó
shnoveíiý plaiebnl kaleíídář dioh $4 má za sjednaný k btu doruč«ní odbkatali.

B1.6.5. Záloha je splatná vždy k 5. kalendáhí(mu dni pMsMného zúčtovac(ho obdob4, na který se ;jiloha
poskytuje, pokud se sÍmny písemně nedohodnou j:mak.

BlJ.é. Na p!mtby ajo?ýcb záloh s«i v?ují všechna uJednání mmlouvy baz djmíky (např. termíny a
zp?b splaííati, použjván( variabffiíích symbol.4 smluml pokuty atd.).

Bl,7. Vyúí!túvání dodávky (apaltíé energie muúí mhmovat 4očtenf uhramiých záloh a splňovat veškeíé
ná?eťtosti daňového dokladu cDe !§ 12 zákona č. 588/1992 8b., ve mění pazděj!íích předpísů.

Bl.8. Úhrada úplaty žž ďiodÁvku tepelné energie je splbhiá ría ?ladě vyůčtnváríí 'ítímnu splatnosti
uvádčrém na'faktuře; staridardmi j* splatnagt í'aktíIiry stariovena na ?4 anú oa data vyslavenií pokud nebylíb
sjednánajinú. Dodavatel se zavazJ* odeslat ťúturu odbhteli nejpozději v ]. pracovní &n následí4jícf po
dni vystavenJ. Dodayatel sí vyhraz:e ptá'vo zkrátít terrnín splatnosti-v přďpadai netihrazení záloh za. dodávku
tepelm5 enerie dodavmelemí a 'h <X$ dal!Iffio zúetovacto období.

BL9, Lřhmou záloh a vy(iaoívbíí u dodávky tepelné energie se mmmj ekamžik připíí p*něžních
prostředků ve prospkh úm dodavataíe.

'vizbodB3-1.

Smlm m O dwlrhm iay'W me? - čW B' - Všeab? obc!odn í a ?d p«»?n% 9yym l («Akm ď0')
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B1.10. Odběratel je povinen při platbě záloh používat variabilní symboly uvedené v platebním kalendáři záloh
a při úhradě faktur variabilní symboly uváděné na faktuře.

B1.11. Případné nároky z reklamace dodávky tepelné energie nemají vliv na povimiost odběratele platit zálohy
a vyúčtování za dodávku tepelné energie.

Čl. B2. Pravidla pro vytápění a dodávku TuV
B2.1. Dodávka tepelné energie je uskutečňována v souladu sustanovením zákona č. 458/2000 sb., z.č.

406/2000 sb., z.č. 455/1991 Sb. a prováděcích předpisů.
B2.2. Dodávka tepla pro vytápěnf 3e zajišťována v otopném období, které začíná 1. září a končí 31. května

následujícího roku.
B2.3. Dodávka tepla pro vytápění se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovnfl'io

vzduchu v příslušné lokalitě poklesne pod +l3oC ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje
počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +l3oC pro následující den.

B2.4. Po dohodě s odběratelem ?ze zahájit dodávku i jinak (i mirno otopné období a bez ohledu na vývoj
a" - T h"k' ab- " " apnimernych teplot), pripoušti- i to tec nic e a zaso ovaci podminky .

B2.5. Vytápění se omezí nebo přemší v otopném období, když průměrná denní teplota venkovnfl'io vzduchu
vystoupí nad +l3oC ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této
teploty pro následující den. Při následném poklesu průměrné denní teploty venkovního vzduchu pod +1 3oC
se vytápění obnoví.

B2.6. V pr'ůběhu otopného období je zdroj tepelné energie provozován tak, aby na odběrném místě byly
dodrženy sjednané parameay (výkon, průtok teplonosné látky, dispoziční tlak teplonosné látky). Parametry
jsou sjednány vpřihlášce (příloha č. 2), teplotní křivka a režim topení jsou sjednávány vteplotním
diagrarnu (příloha č. 5).

B2.7. Dodávka teplé užitkové vody je zajišt'ována celoročně, demiě, a to dle sjednaného režitnu ohřevu TťJV
(příloha č. 5) s výjimkou podle bodu A4.23. smlouvy.

B2.8. Teplota topné látky v systému ústřednffio topení (ÚT), měřená v místě předání dodávky, je regulována
ve výrobním a rozvodném zařízení dodavatele v závislosti na teplotě venkovnflío ovzduší dle teplotních
diagramů3 vypracovaných pro jednotlivé lokality.

B2.9. Při poklesu teplot pod -15oC, pokud si to vyžádá nutnost udržení chodu soustavy, je zahájen nouzový
provoz zdrojů tepelné energie (viz. bod. A2.28 smlouvy). Přemšen je okarnžitě, když to podrnínky
provozovánf umOŽnÍ.

B2.10. Tolerance teploty teplonosné látky, dle teplotních diagratnů, je stanovena na + 2oC s výjimkou dodávek
tepelné energie ze zdrojů tepelné energie na tuhá paliva, u nichž je stanovena na + 4oC.

B2.11. Teplota teplé užitkové vody, měřená na výtoku u konečného spotřebitele a kontrolně v odběrném místě
(patě objektu), je stanovena v rozmezí +45oC až +60oC s výjimkou odběrových špiček spotřeby v objektech
-..iix -z-I-4odběratele'.

B2.12. Kontrola dodržování parametrů teplonosné látky se provádí měřením teploty teplonosné látky v místě
předání dodávky a měření teploty teplé užitkové vody na odběniém místě (patě objektu). Měření musí
splňovat následující podmínky:

a) měření se provádí za přítomnosti pověřených zástupců dodavatele a odběratele;
b) měření se provádí v ustáleném provozním stavu v intervalech nejméně 15 min. po dobu nejvíce

1 hodiny;
c) z naměřených hodnot se vypočte aritrnetický príyměr, o výsledku se vyhotoví zápis, ve kterérín musí

být uvedeno datum a hodina provedeného měření;
d) zápis musí být potvrzen zástupci obou smluvních stran;
e) měření teploty ?ze provádět trvale instalovanými teploměry, teploměry se záznarnem měřených

hodnot nebo dotykovými teploměry. Při vyhodnocování údajů mají přeóost údaje měřidel s vyšší
třídou přesnosti.

Čl. B3. Stanovení množství dodávky
B3.1. Množství tepla pro vytápění, odebraného jednotlivým odběratelem, je součtem množství

spotřebovaného tepla na každém odběrném místě.

2 vyhl. č. 152/2001 sb., § 3, odst. 5
3 viz příloha č. 5 smlouvy
4 vyhl. č. 152/2001 sb., § 4, odst. l
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B3.1.L Množstvl spotřebovaébo wpla pro vytápěnJ na jedriotli'v*n odběrném tnísm se urč«:
a) v pffpadě mffiného odběru zúdajů patnfch niěřfdel spothby tep?a ffisíalloívmiýdi na vstupu do

odběmého zaflzení odbčrmtele (popž'ípad!l ría zdroj i tepeíné enegie);
b) vpřípadě nem!'eného odbčnx zú%íl rozlíšovacTho mhíií na ?ji ?lné enerQe nebo

teoreuckýni výpočtem « spotřebovaného palíva;
c) v pFípaď!í napojet'ií více odNrateMl na jedno odběmé místo, ?obtví tepla určené na odběrn*rí

mrdb, bude rozděleno na jednotlivé odbbtele poín? podíahové plochy.
B3.2, bob€v€ VOay í tQpJí pro přípravu TUV, spotYebované jed:íotlivým odběratelem, je součíem

oddělených odbW vody a tepía ?civených naj:eóotlíyá odbě'má místa.
B3,2,L Mnohtví vody pro příprmvu TUV (aV,) spotřebované íia zásobúvané lokalitě se určí idajů

centrálnjho vodoniěm íriatalovaného na zdroji teptlné energie,
B3.2,2. Mnohtví tepla, mpotFebovmého pm přípraw TUV (Q,) ma zAsobované lúaliffl, íie určí z úd4i

m 9idla tep]a pm 'ruv llla zdrojj tepelné energie nebo V pŘpadě neměřených odběrů yýpočtem!
B3.2.3. Mnobtví vody, spotřebiané odběrmteíem ri.a oďběrn#ni mísTh, se určJ pombým podllem z ú?

centrá!ního vodamčru nb Víltupu vody dů sy!téniu ruV ínstalovíamébo ím z»'ý tópelné energie.
Podíl připadajícJ na odběrn5 mímto děrme?!e buda stanoven v souladu s vyhlá&kom č. 224/'2(X»] sb.,
pokud se stany touto smíouvou nedobodly jjnak a vypočte se následovně:

a) v pMpadě obdržerí ůhíů zpommich méřidel spotřeby tep?íS u!itkové vody @ytov'ýdi a
nebykwých vodoníM 'ŤUY> od vNech spot!'ebiteMl, se óbj cantrálrilho vodoměru (Vc) rozdělí
ůměrně podle souau tíh3ů Z poí*ových mfflďe? spaíóby 'mv v ťmvacfch Jedtmtkác)i. Púkud
je instaJúváno měřen{ spoóby teplé užftko'vé voůy :na vstupu do zúčtovac( jeŮo$y, použiJe se
přednostríč před součtem ílíd4ů z poín»ěrovýcb rněřidel spcítřeby TUV v zú!'tovacích Jedn?h údaj
túoto mčřmií;

b) v případě, že v některýá objektech napoJenýcb na odběrné mbto nejsou inatalovJlny poměí'ová
měřídla, tiebo m toto odběmé m(sto neJsou v dobodnutém temlnu př?y údaje zporriěrových
mčřidel spotřtby TUV, toto odhěrn.é místo se povduje 'a neměhné a pod.ll spotře%r vody se
vypočte v souladu s vyhlJL!kou č. 224/2001 Sb.;

c) v případč, ba nejsou k dispozici ód4je z poměmvých maidel, celkové množstvt odebraííé teplé
ditkové vody (Vc) se mmělJ nm oďbáníá mlsta jinotlidá odběmtelů poměrem jej:ich podlahové
plocby,

B3.2.4. Spo€řeba tepía pro př!pravu Tt)V na odMrriých místech jednotlivýcb odbbtelů se urč% pom45rným
podfi*m 2 oelkového rr»nožatn (určendho z údajů rněřtdla tepla pm TUV na zcbojj tepelné energieúdajů

,,,l)nebo v pffpajě riem«eri%í odbM výpočtern'
B3,2.5. Podíl :íjpadajíc$ ria odběrné místo odbčratele me vypoííta tak, b údaJ spoťřeby tepla pm TTJV

(Q,,5 na ?ji tepejné energíe se roděXí na sjožku základn{ (Qm, u O,3 Q,) a složku
spotřební 'oqw.s lll}0,7 Q,,).
81ona základní QŇUv-Z ea rozd4jJ na odbbá miata jednotlivýcb odběratdů poměrem jejiah
podlaho'vé p.lochy.
SlOžká $pábrlí Q,4 Se romělí !la Odblnlá m(&ta jednOl!!vých Odbí'ralelů nbledowě:
a) v případě obd?í údajů z poniě?ch mffldel spotřeb?y tepJé uH&ové vody (bytodcb a

nebytových vodoměíů TUV) od všech spot%bitelů na zásobovaná líalitě se slo&a spotřebnJ
Qmv., rofflělí na odběrná mm jeóoLlivých odběratelů pomč? souau údajů z poí'nímvých
m#jde? spod'eby tepiíl užitkové vody obj«klů jaíjnotlivých odb!!rmelů íiapoJeúý& aa oďběmá
místa k soum údajů všech pomkvýá rnM'jdel spofleby TIJV na zá»bované loksUtě;

b) v přJpadí, že vn&teííých objekteah ííapjaných na odbčrné místo nejsou inílovány
pDf)nkDVé mffldÍa, ť)IbO Za m Od5ělŤlé m€Sk» 'IlejSO€j V dúbadnlitám teínu. přeůíy údaje?
Ť pommvýah měfjdel spoďebíy 'nJV, slo&a spothebaf se rozděU v souladu s vyh?áškeu č.
2247200) Sb,;

c) v přtpadě, že nejaou k dispozicj údaje z paín5rových měřidel, porn5rovým klíčem pro rozalení
sp-oóbní sloůy Q,,4. bude podlahová plocha.

5 viz bod B3,7.
6 viz búď B3.7.
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B3J, Dodavatel použije pto potřeby vy(íMoívkí dl* čUkxku B3.2. téB sm?ouvy údaje z pam&ovýá měřid*l
spohby 'nJV odběrmk?e za nJ!sledujících podmíne:k:
a) údaje budou ýe«hvšmy souhmné (součet vWech údajů z poma!rových niěřidel zva?ý 0 údaj spothby

TUV ve spolěčných pÍroúto'recb - prádílna apod., a -»učet údajů -z pommvýah měřiael v nebytovýc6
prostorech) umostatriě m každé odběrné rn(sto pro by'»vý a tíebytový odběr m příslujný kalendThí

(součet *
pmelna

měJc;
b) odeč+et musí být prov*den v poslední de v ma!skii;
c) předávané úďaje musí b"t potvrzetíy po'víRaným zástupganí odbA'ratele;
d) ůáaje musí být ptedkiy yždy pSwmně nebo fu*m dodavateli do 5, pmovnffio dne v m5sícj;
6) m#idla musí 9piňOVat pOžadaVký metOlogíCkéhO žAkOn! a ítmsí být zabezpečeny pťOtt než?ugf

rt»ariipulaci t(mto opatmíín:
?lombováíií montážnfch ší'wben« na obou stranách rnčřiďla;
oíiam{ ?ó klapky do bubeúj pod měřidlem;
umístanl suchoběžíiých m«ridtl v pmtimagrietickém krytu.

f) Jsúu-li výslaůy měřet»:i mevěmhodtié, rodě»ň se spoth.bní s!ob nákladá p«áe podLabové ploahy, Za
n.eíohodné p'ro tyÍo ůčely aa pova%í takoví5 výsledky měřenf, když mčty údíaJů zporněrovýah
mffidel vš,ecb zúč!tovacíah jeďnoáů podle písm. a) se liší od ůd4je :měřícího d(zenJ ve společrié
přtpravně tep!é užitkové vody o více ne,ž 15 % m phďpokladu, že měřjc:I' ?oí ve spoWné fipravně
maří B phmO$tí stanovatiou zv?0yi% předpisem=. Je-li Celá kíkalits mčf'ená, za úev6mhoííký se dále
u bytůVébů odběru povalo0e aídqj uvedený odMrm!em za odběmé m(íítoi kteííý ae IU( od pímčrné
.!ipŮtří5b)í (Á'b?tí!)ló 'V tO)tlX> ůdběrllém m«Sté ža 12 před?j ícíah rakmrahích otxk»bí o vN« než 5ů%.

@) Pokm ů3e zpoíměrovýab měřid*l spotí'eby TUV nebudou předány stanovenou fmmou a ve
stanovgém tgmffiii, bu.de ocWrn6 mmbo povdováno za n.emaené.

B3.4. Pokud &jb k poruše měřidel tepelné energie riebo pťtoku ve vlastnict'vj nebo oprávnčném užívání
dodavatele, umístbých v objekN odbkatele, která riebyla způsobena í'im :mviněním, bude mno:btvj
dodávek bpelné atrBle stanoveno aáhrghi[m způsobern dl.a bodu B3.6, této gmlouvy.

]a3.5. Neuínohí-)i odNratel dodayat*li př(stup k mí«idlům tepalné anerHíe z důvodů na »tmá o4b!"ratele
(nepředáním klíčů, výměnou klBíů, instalacŽ jJcb bariár) vypočte sa spot%ba ná?'ffiím způsobern dle
bodu B3,6.

'B3.é. 'Náhradhí zpíí}sob výpočtu v pířípadě portíchy měřfdel ?, QTUV a Vyy
B3.6,1. V přfpadě poruchy měřjdel qotřeby tepla ÚT se odehratíé rmncbtvJ atanoví v uv*den*n pohdí

jean{m z nib uvedených způsoM:
a) dopočtern neměřených dnů (rněřidjo v poru!I*?, poškozeno nebo damontováno) ze dnů, kdy měřídlovzúčtovúcím období (kaleridářní niěsíc) měřjlo, výpočet se pmvede nffibeníni počtu D'

neííi?ýd» dtmů $těným průma? spotřeíby ríh počet D' mčřenýá dnů;
b) pomvnánh spotřeby ve aromtelném objektu v přímlušném ka?endáfmm obdabj,
C) přepoč'lern ze spothaby tepía Y přacházejíc*m mrovnde?ném Období ('V' přípúas stano'ven[ mnObtV{

tepla pm vytápěnJ bude pmvádbá kíxrekce na rozdfinou r?nost oí:dobí na vytáp%l);
d) výpočtem z tepelné bilaúce óbjekrů napojených na odbmé místo,

B3.6.2, Náhradní výpačet spotřeby Qm í» V,UV v pj"ípadě poníchy rí>#jdel:
- při poruje měřídla Qyi5v z naaěřeného VTUV )l QíUV (@uněraé m poslední tři rriěsíaa);
- př i pů.N31 m ěr idla V? 2. rl?ěřeůéhO Qrgv / qmv (pťm?é 2a pOal?.€ ďi rní%líOe)i
- při poruj'íe mčřidJa Qíirv :i Víirvpťníj5rem ;a poslednj tfi měskía,

B3,(J, Pokud bude nmožství dodávky sUu'íoveno rúrabím 4eobem, dodavatel předlož( odbě'ratelí
výpo6et, a to spí>lu s vyúčlováním. (ťakturou),

B3,7. V případě, že na domovníni ůjf tepelné aergíe (plynová kótelna, ko'»Jria m tuM paUvsi') nenípaUvsi') j)
energieiiístalůYánO rněřidló SpótFéb)í' tepehlé WeíJte) V)Ipóeffi Se ímnobtví dOdaílé ta?paií Z!:

spotřebovaného paliva p'ro zdmj lepelrié eneqie v Íaou'adu s platamí kígim!aíivouÍo.
čl. B4, Zřtmni nového odběmého mítta
B4.1. Odběrtié tnjsto se zřimje:

:z,č. 505/ 1990 Sb. o metmlogii ve zín*ííí pozdějuch pMpis'íA,
:z,i 505/1990 Sb. o metrok»@íí 've znění pozdějších přodpisů, vyhl. :L2Al200l sb., g 2, odst. 9
9 viz bod A2,22,
' qhl, Energetičkébo regul,ťního ?u č. 4 38/200 l Sb.
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a) přehlá!lenh dle bódu A6.6. amlouvy;
b) dízenírnnovéhoodbainiéhomm.

]%,2. ZřízeníninovéhoodMrní5homjatasemzumívpřípaděmě?Ýchoďběrůinstalaceměřicíhouzlupři:
B4.2,1. napoJeoj nového odběrného tepeíného d«zení na zdroj či ro»od te?pelné energíe ve vlasmk;tv€

nebo oprávněn5m glly§í dodavatele;
B4.2.2. vmiku ?ostatného odběmého tepeíného zařízeni odaleaírn nebo mzdělením stá'vaJícího

odMrOdhó tepeíného zařízení;
M.2,3. vzniku samosffltného odběrnébo tepelnéhú dtzení způsobem výěe neuye?ým,

B4.3, NOV45 oábbé mísío #dí dodavatel na pfíieimnou 'žMogt odbbtel* o zří:zení nového odbčrného mí.ata
l:i. (dále jen Mdoat) a za spWrí níh uvedenýcb podmím*k.

B43,1. žádost musj obsahovat:
a) popb ínísta, kde má být nové odběmé m€sto zřízno, dokikný snímkeni kataíitráínj ma.py;
b) doUad o v'lastntctvi objektu, kde má být odběm.é mjsto zřízeno a soublas vlastnía obJekttí;
c) doklad aprávnbí k jed.n&il í'yzické asoby jm&em píávnické osúby nebo organžzw.* (pověraíx0;
d) důVOd zřtgtíí novéhO odbknéhO JŇa a Charak(er OdMn) (býtOVý, nabýtí?Vý, sDlíšený)i
e) požadovmné pararneby dodá'írky teplerié energie;
Q proJektovoudokumeotacikezřízeújodběmébomísta;
g) pobdovmý tairmm dzení odběmého m«s'b;
h) u. d[zeJ novéh.o odbmého íri'lsta dle bodu B4.2.2. také souhlas všech odběratelů oďebhjícíí

dosud prostřednictvím spola%ého odběrnáo tepelíého mřňm €.
M,4t Náklady íiouvfsejicj s úpravou odběmého tepelnóo mF€zen« zpodn% odMrate?e včetně prc+jektu a

s osazeriím- mWidla -tepla h'radí oďbahffil, ma'íd?o tepla dodá dodavatel, pokud nebude písemně předan
dohodnuto jitm-

B4.5, žMosti jsúu dodavafflleai evidovány v poWí dle data doručeií, dojde-li vioe ?stf v jeden den, má.
dodavata? právo voíby pořadj.

B4,ó. Dodxvatel po obdržení žádosti pmveďe do 30 dníl od domčení žáí'mti techrícké, investíčnl a
ekonamické poŮzní. Na základě posowní dodayatel ťělí, š je zřízaií nového odběrn41ho míííta
mažrié, pokud aúú, tak stanúví QĚI předpokládaných nákjadů na dígúí novéhú odběm&o mista
odbantelei, pPedpokJádaný termbn r*alimce, pťíJ odběrat*l* íía nákladech souvísejících se mjištěn.ímodbantelei, pPedpokJádan7 termbn r*alimce, pťíJ odběrat*l* íía nákladech souvísejících se mjištěnímdo4ávky $alné 4eirgie 'a podmínky připojní k m»odnáínu íepelnému d«zaoí nebo zdroji tepelné
eriergie dodavatele'.

čl. El6, R*klamační Fád
B5.1. Vadné pkíi( na stanč dxjavatele dle t4to gmlouvy je oíjMratel oprávnčn raklamovat.
B!i.2. Reklamac.í dodávek: tepehíé energie (dále jen mlamaci) je odběraml povíman uplafflit pfsernoě na

adí'ae dodavatele ve Ihůtě do 30 dní$ od zjiát% vadnébo pínění dodavatele, nejpozšji do 6 měsí'C'á od
toho, co by'la dodávka uskutečněna. Reklarnace musí obííahovat ůdaj, že. íie jedná o teklamgi dodávky
tepeíríó energje, označení odběratele, dof6aíóho odběmého m(sta, popím vadnéío pkbaíl a označení důkazů
o Ůové skutečriostj, reklamovaný rozuh plnkí b speciflkaei, čeho se odběrate! reklarng( dúmáM.

B5.3. Reklamga bude doůvatelem pogouzena yjedúoduchýí,h záležitústech bezodklaídtiě, voatatnjah
př !padeah, kdy lze o rů2amac:í rozhodnouí na íl'ííd5 dostupných a nepíxhybnýcb ůdaQ, ve IM!R!3 0 drií!í
ffl'uplatnění rekíamaoe, V případě nutíxosti 4BMní a zdokumentování íutíoví'ho StaW Vaci se tat0 ?hůta
přimJěřerbě prodlužuje, o téío skíteanosti dodavat*l p(sernně uvědomí odběratele s phpojatíbn odůvodnbí.

BS.4, Uplatrianá reklmnace n*má Vli'v na platebnJ 4vínncst odb'ěratele a sp}atnOm cany a dlůh dle tb
sm?ouvy, Případné vzúikié úátoky u s?evu z ceny z důvadu opráviibé reÍclamace prokazatelna vadn&o
plrí6ní ffidou" dobvataíern po jej:ch vyčísl*ní vyplacaríy odběrakli ve lhí5tě dla boju A5.12. smlouívy na
jeho účet.

B5..5.' Má-li Odba)rat*l poíjtybnosti o správnOmi ůdaJ mčření nebo zjistí-li zAvaxlu íia :mčřicírn ?í, íná
pŇaJX/ů pOtžadůVat jeijÍ@h pMoíušení,aí)odaVaÉel 3e-poVínan na záklamč odbbtelOvy písemríé mů$ti (Ťla5ři(,í
'zů€;;{'do 30 Ů'přazkoušet, a je-li vaíkó, vyéérxít. Odbéraml je povina poskyÍiut 'k výrnčnč mfflc€ho
zů«ze;€ nezbytnou' »učinnom. je-lí u mmcťm zaffzeri€ zjmÍna áveůa.,- kraa« náklady spojeríé s jéo
přdou!lením a výmčnou dodavatel. Není-li závada zjíštěna, hrad( qto nákíady odbí!mal?.

'1. z.ď5, 458/2000 Sb,, § '?'?, odst. 2
'. z.ď5. 458/2000 Sb,,' M '16',. odíil 9, p$am. e)
? aJ. 458/2000 Sb,-, «ý 78, odW.. 2

Sm Immg @ dodk* ?!né múwgit - čáM B - FJmbúJ ebahdaš a d? @bů@y Stma J (íhm 6)

l
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BS.6. Při zji!ítěn:í poWkozíamí mffidel a zať'íaúJ nebo jejich plomb, nebo v přJpdó 4F!těnJ neoprávn5némanipulace s nhníi, povduje íí* rekJamace bez dalšíbo jako neopcámčná.B5.7. Přineopitvnčnórekiaínaci,kter5czjevněhezd(Ivo?aaíeopodsrahí!?ná,seadb(amlzavazujezaplatit
dodavateli ffiluní pokixtai dl* bodu A5.ló. téao gmlouvy.B5.8, Ostatní ot'zky rekJmoaaí a odpov?osti se MJ dle příslJných uatanoveni z. č, 5]3/199( $b, av souladu íi přlalubýmí naatnamí a s obchodn«mi podmk»kami dodavatelů enargU potřeboých pm dmbu
tepelné energie,B5.9. Za reklamgl dodávek se nepovaJ!uje raklamace zjevně nesprávnč uvedenýah ň%ů ve fakmře mdo«vku, M veklarnv,» ír;levrsě neaprávn!& uvedelcb ííd4jů ve t'aktu% za «kx!ávku (maj!ení odběméhomjsta, o:mačení odběrat*le, ch,yby v pmf a poaecb a jiné neaprávnomi) je o«iMrate? povtnen na tyto vadyu?it a ť'aktum přeď splatností aorueit qj5t dodavamlii ktwý zí4 íí,ti jejf OpríkVu a za'lle 5s zpět odběratelí.Doba sp}mnosti v pQa«lě vys(aívení úprayené ťe)ktury z důvodu zjevné nespráíě uve«3atíých ú%ů mneplyríout ž,flOíVp od vystavenž opravené -í?S y*€paíJě neoprávribého vrácení taaktq mistává spla'most
Ýak.tuty nemičnba,

V Olomouci «ine: /!i -['?-!Áž93 y M,, 4,,e, %/, ?5
L«Isr------;--*í-

/ aalN
u dodavatele

?lll

srrúow o dadííw tqínú en«m* - čúsi ;u - v.?í ob?ny a íeúwi ?i* :žhma 6 (od&m 6)
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Dodatek ě. 1

ke Smlouvě o dodávce tepelné energie číslo : 621/03T ze dne 13.2.2003

Dodavatel:

Firma:

SídlO:

'[Jdaj o zápisu:
IČ:
Zastoupena :
pověřen k uzavření:

OLTERM & TD Olomouc, a.s.
Olomouc, Janského 469/8, PSČ 779 00
Zapsána v obch. re3sď. u KS v Ostravě, odd. B vlo&a 8 72
476775 1l

(dále jen dodavatel)
a

Odběratel:

Firma/jméno:
Sídlo/adresa:

Údaj o zápisu:
IČ/RČ :
DIČ:
Statut. zástupce:

(dále jen odběratel)

Základní škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace
Olomouc, Nemilany, Raisova 1, PSČ 783 02
zřizovací listina Statutárnflho města Olomouc, č.j.: 22/2002/ZL

$7502951

se v souladu s ustanovením bodu A7.lO. Smlouvy o dodávce tepelné energie dohodli na uzavření
tohoto Dodatku, kterým se mění shora uvedená Smlouva o dodávce tepelné energie takto:

I.

Ustanovení bodu A 6. smlouvy s názvem ,,Platnost smlouvy? se mění tak, že se vkládá nový bod
A6. 11 ve znění:

A6.11. Odběrná místa, do kterých je sjednána dodávka na základě této smlouvy, jsou evidována
dodavatelem. Dodavatel se-zavazuje nejméně jednou ročně zaktualizovat seznam odběrných
i'níst a v případě, že došlo ke změně, aktualizovaný seznam zaslat Odběrateli na vědomí.

n.

Ustanovení bodu A7. 14.3 smlouvy s názvem ,,část C - Přílohy" se měrrí tak, že se vkládá nová
Příloha č.8 ,,Seznaín odběrných míst".

Příloha č. 8. dle stavu k datu podpisu tohoto Dodatku je uvedena v příloze.
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Ostatní smluvní ujednánf zůstávají beze zrněn.

IV.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech.

31 -(15- 2fl05
V Olomouci dne: V Olomouci dne: 31 -ů5- 2005

......... ............. .-.-------l---- - - ? ------

za dodai m odběratele
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Dodatek
ke Smlouvé (í dodávce tepelné energic číSlo: 621/03T

Dodavalcl:

Fírma:

Sídlo:

Údaj o zápisu:
IČ:
Zastoupena :
(dále ?pcn díidavatel)

OLTERM & TD Olomouc, a.s,
Oloínoiic. .lanského 469'8, PSČ 779 00
Zapsái'iíi s iibcli. yjstř. u KS v Ostrave. oJd. B vla}ka 872
4767-5 I l

a

Odbí'ralcl:

Firma/jméno:
Sídlo/adrcsa:

ťldaj o zápásu:
IČ/RČ' :
D?Č:
Statut. ;íáslupcc:

ZŠ a MŠ Olomouc-Nemilany,Raisova l ,p.o.
Raiscva I. 783 02, Olomouc-Nemilarn

7502951 l
? (Il ,.,,?'a/

(dále jen oclběratel)

se v souladu s ustanovením bodu A7AO. Smlouvy o dodávce tepclné cnergie dohodli na ?izavření
tohoto Dodatku, kterým se mění shora uvedená Smlouva o dodávce tepelné cnergie takto:

I,

Ustancivení bodu B2. s názi'em ..Pi aí idla pro v)tápení a ďoďá+ ku rUX? sc méní tak, žc se text boďu
B2.4. s) pouští a naliíazu.ie nos s, m ícxteiíi ve zněn í:

DoJavaísl inimo otopírt: i»h«l«ibi 1) období od 1.6.do I-š.6.. je-Ii /n techiiiak.si niožn«;, zaháíí
dodx;saky tepla )iro s;síítpt'nr :«z podmínek ríqoetlených i b«i«iu Br.3.. k4 odWr«Ml i kontačí;»'
speířchiírl nyt4ií v připud«' ric=únm o d«idávkv tep?a mof.iíostjjii: :anrc:ií regulačiiim :ai'í=ním
inMtlltlvtm)'n? n(l t)(lhť'rllk'řll ícpvlllcnl Ztlři:sllí (r..č. 406 2(}Ol».":b., ;{ť5U, OJst. ?01. PO tloh{)d;5
s otiMaatelem ?ze :til:tžl'rí «iodttsaku í?jirw'tk (ž mimo owpnt; obdoM a he: ohledu mz s2)'v«ý
prúritt'ry;s:c/'i teploi). připt»u<tí-li l(» teclmické a zásobovaci (?.sodmínk)i2

íl.

Ostatní smluvní ujednání zůstáva?jí beze zmén.

ín,

Tento «Jodaíek nabýs'á platnosii a íi.'innesri dnem podpisu a v> hotovuje se 'íí'e dvou stejnopisech.

V Olomo?ici dne:

za dodavatele

V Olomouci i ?')
->-dne: .'(')o'. IÍ;' a ija( :

00?--=? = 
ití cJ'x>ratele

4

j
4

i

/
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Dodatek
ke Smlotivé o dodávce tepelné ener(,íe číslo: 621/03T

Dodavatel :
Firnna:

Sídlo:

Údaj o zápísu:
IČ:
Zastoupena :
(dá)e jen dodavztel)

OLTERM & TD Olornouc, a.s.
Olomouc. Jaiiského 469/8, PSČ 779 00
Zapsána s obch. rejstříku u KS v Ostravě, odd. B. vložka 872
476775 i í

a

Odběrate€:

Firma/jméno:
Sidlo/adresa:

Udaj o zápisu:
IČ/RC' :
Statut. zástupce:
(dále jen odběratel)

ZŠ a MŠ 0€omouc-Nemilany,Rajsova l ,p.o.
Olomouc-Nemilanv, Raisova I, PSČ 783 0l
Zapsána so obch. rejstříku u .-,. .. soudu v . .o. . ..'. ů. : . . ... cidd.'a., vložka . :?ě'-a:( ....
75

se v souladu s ustanosoením bod?i A1 l 1. Smlouvay o dodávce lepclné cnergie dohodli na uzavření
tohoto Dodatku, kterým se mění s)iorii tívcdená Smlouva o dodávce tepelné cncrgie takto:

I.

Text ustanovení bodů B3 .2. až B3 .3 . se s ypouští a nahrazuje novým textcm bodči B3 ."2. až B3.3. ve
ZněnÍ:

B3.2. Množí;tvf vody a tepla pro přípraiau TV, spoďebované 3cdíioiLnýí'ir oáhěríatelem, je součíemoddčlcných odběr'ů vody a tepla staiioscn>ch na jednotlivá odběrná místa či je.iich části sjednané v přílcze
č. 2 této stniuuv>í.

Pravidla pro případ společné příprsi :!' teplé vody pro více odb{:rných niístV přlpade přfpravy TV z jednoho z«Jrojc pro vícc odběrných mist v zásobovaiič lokalitě plati:
B3,2.1. Množství vody pro přlpravu T'v' (Vc) spotřeboiiané na zásobovam' lokalitě se určí zúdajů

centrálního vodoměru instaios aného na zdroji tepelné encrgíe.
B3,2.2. MllOžStVi tepla, SpOtřehovanébo pr0 připravu TV (QT.1.) na záscbcv;'iné lokalitě, Se urči z údajůměřidla tepla pro TV na zdro3 i tcpelné energie nebo v přÍpadč nemčrený ch odběrů výpočtem".
B3.2.3. Množství vody, spotřeboíané odběratelem na odběméin mistě či jeho části, se urči poměriiýmpodiíem z újajů centrálniho vodoměru na vstupu vod> do sysiému TV instalovanéno na zdrojítepelné energie. Podíl připac'l4iicí na odběníé místo odběralele bude stanoven v souladu s platnou

Iegislativou následovnč:a) v p'tápadě obdržení údajů z poměrových měřidel spotřeb> íeplé sod> (bytových a nebytovýchvodoměrů TV) od všech spotřebitelů, se údaj centrálního vodoměru (Vt) rozdělí úměrně pod!e
součtu údajů z poměros5-ch méřidel spotřeby TV v zúčtovacích jednotkách. Pokud je instalovánoměřerú spotřeby teplé vod> na vstupu do zúčtovací jednotky, použije se přednostně před scučtem
údajů z poměrových mřřidel spotřcby TV v zúčtovacích jednotkách údaj tohoto měření;

b) v přfpadě, že:- v některých objcktech napojen§ch na odtťrné místo nejsou instalové.na poměrová měřidla, nebo
- za toto odběrné místo nejsou v dohodnutém termínu předány údajc z poměrových měřidel spotřeby

TV, nebo- 3e u b,tového odběru odtératelem uveden údaj o spottebě, který sc iiší od praůměrné spotřeby
v tomto odběrném misíé za 12 předcházej Icích fakturačnich obdobi u s íce než 50 .olo,

toto odběrné místo se pos ;.ižujc za neměřené a spotřeba s'od>' sc stanoví pro toto odběmé místo čijeho část jako 1,5násobck srovnatelné spoffeby síanovené dodavaielem podle poslední známé



Cf
9 OLTERMdD

IltlNVI I?llLllkNO*l

níěřené Spůtřeb)' tOhOt0 0dbčnléhO míSta; neníaalí anl tatO íiodnota známa nebO dOšlO k podstatné
zíněně parametrů tohoto odběrného mista, dodavatel provede odbomý odhad spotřeby;

B3.2.4. Spotřeba tepla pr0 pí'ípravu -rv na odběrných mistcch jednotlivých odběratelů Se urči poměrným
podílem Z čelk0=h0 mnOžStVí (určeného Z ť4da3ú měřidla tepla prO TV na ZdrQjí tepel= enermie
nebo v případě iieměřených odběrů výpočtem7).

B3.2.5. Podíl případa)ící na odbčrné misto odběratele či )eho čast se vypočte tak, že uda3 spotřeby tepla pro
TV (QT,.) na zdroji tepelné energíe se rozdčlí na složku základní (QT,..l.. = 0,3 QT,,) a 'sloŠku
spotřební <oyv.s = 0,7 QT,).
Složka základní orv.z Se rozdělí na odběrná místa :)ednotlivých odběratelů poměrem jqjich
podlahové plochy.
Složka spotřební QT,,s se rozdělí na odběrná místa jednotlivých odběratelů poměreni rnnožství
teplé vody jími spotřebované na odběrném místé stanoveným d!e bodu B3.2.3.

B3.2.6. Dodavatel na žádost odběratele umožní nahlédnutím do podkladů ověření vstupních údajů pro
rozděíování nákladů za dodávku tepelné energie r:a jednotlívá odběmá mista při společném mt5ření
množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé yody pro více odběrných inist.

B3.3. Dodavatel potižije pro potřeby vyúčtování dle číánku B3.2.3. a B3.2.5. této smlotivy údaje
z poměrových měřídel spotreby TV odběratele za následuj[cích podmínek:
a) údaje budou předávány so?ihrniiě (sotičet všech údajů z poměrových míYiďel zvětšený o údai spotřeoy

TV ve společných prostorech - prádeína apod., a soíičet údajů z poměrových měřidel v nebytových
prostorech) samostatně za každé odběrné místo pro bytovaý a nebytosrý odběr za příslušný kalendářní
rm'asÍc;

b) odečet musí být proveden v poslední den v měsici;
c) předávané údaje musí být potvrzeny pověřeným zástupcem odběratele;
d) údaje musí být předány vMy pisemně, a to osobně, e-maílem nebo faxem dodavateli do 5. pracovního

dne v měsfci;
e) měřidla musí splňovat požadavky metrologického zákona8 a musí být zabezpečeny proti nežádouci

manipulaci, kdy za splnění těchto podminek odpovidá odběratel, který je připadné nesplnění podmínek
pro použití takovÝchto údajů pro rozúčtování povinen dodavateíi oziiámit.

f) Pokud údaj měřicího zařízení ve společné ptipravně teplé vody je vyPií o 15 o/o nebo vice než součeí
údajů zpoměrových tněřidel všech odběmých mist podle písm. a), rozdělují se náklady spotřební
složky í všech odběrných míst odpovídající součtu úda?jů z měření ve všech odběrných mistech jako
složka spotřební dle bodu B3.2.5., zbývající náklady jako složka základní dle bodu B3.2.5. této
stnlouvy,

B) Pokud údaje z poměrových měřidel spotřeby TV nebudoíi předány stanovenou formou a ve stanoveném
termínu, nebo nejsou splnény podmínky pro jejich použití, bude odběmé místo považováno za
neiněřené a bude se postupovat podle bodu B3.2.3. b) smíouvy.

*

*

9
" z.č. 505/1990 Sb. o metrologii vc znční pozdéjších přcdpisů

ll.

Ostatrrí smluvní ujednání zůstávaji beze změn.

III.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účíiinosti k l .1 .2011 a vyíiotovuje se ve dvou
stejnopisecli.

14 ;,lJ2- 2','il

.s

-a-=-;aadodaav

Oíomotící dne:v

j

V Olomouci dne: ř.iÍ'!í:',';'

: =
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