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Smlouva o dodávce tepelné energie
uzavřená ve smyslu § 269 odst. 2) zákona č. 513/1991 sb., obchodního zákoníku,
zákona č. 458/2000 Sb. energetického zákona a zákona č. 455/1994 Sb. o živnostenském podnikání
ve zněnf pozdějších předpisů

číSLO : 515/12T
Dgdavatel:
Firma:

OLTERM & TD OlomoiÍc, a.s.

Sídlo:

Olomouc, Janského 469/8, PSč 779 00

Údaj o zápisu:

Zapsána v obch. rejstř. u KS v Ostravě, odd. B vložka 872

IČ:
í»ič :

476775 1l
CZ476775 ii

Bankovní spoj.:

Číslo úětu :
Zastoupena :

Kontaktní tel/fax:
Kontaktní e-mail:
Kontaktní URL:

(dále jen dodavatel)
a

Odběratel:

'?Firma/jméno:

Statutární město Olomouc

Odběrné místo:

tř. Spojenců 14, Olomouc

Sídlo/adresa:

Olomouc, Horní náměstí č.p. 583, PSČ 779 1l

Údaj o zápisu:

č.j. KUOK 8261 /20 1l

IČ/RČ :
DIČ:

000299308
CZOO299308

Bankovní spoj. :

Číslo účtu :
Statut. zástupce:

Adresa pro doruěování písemnosď: Statutární město Olomouc, Hálkova 20, Olomouc
Kontaktnítel.:
Kontaktní e-mail: da
(dále jen odběratel)

uzavírají tuto smlouvu o dodávce tepelné energie:
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ČÁST Á
Smluvní íijednání
čl. A1. Předrnět smlouvy

A1.1. Předmětem této smlouvy je dodávka tepelné energie vrozsahu a za podmínek uvedených vzákoně

"č. 458':"000-S'b. o-p':odmíank;ch p'odnikánla;-o výkonu státní?správy-v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zAkon) u áodávek podjéhajících licenci-a za podmmek uvedených v zákon6 č. 455/1991 Sb.
o živnos'tenském podnikánaí v ostatních- případech, a dá?e z.č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a za níže

stanovených podmínek ze zdroje tepelné energie dodavatele do odběrného tepelného zařízení odběratele.
A1.2, Dodavatel prohlašuje, b je na základě jemu udělených licencí, koncesí a živnostenských listů oprávněn

v rámci svého apředmětu 'podnikání provozovat zdroje tepelné energie a dodávat tepelnou energii odbérateli za
úplatu.

Al.3, OdMraíel prohlašuje, že je oprávněn ke sjednání dodávek tepelné energie pro odběrná místa uvedená v této
smlouvě.

čl, A2. Vysvětlení poJmů
Pro účely léto smlouvy se rozumí:

A2.1. Dodávkou tepelné energie - dodávka energie tepla k dalšímu využití, a to ve forníě tep}a pro vytápění, teplé
vody, topné vody a jiné.

A2.2. Dodávkoutepla-dodávkateplaprovytápění(úT)apřípravuteplévodyajinévyužití.
A2.3. Dodávkou teplé vody (T V) - dodávka vody a íepla pro její přípravu.
A2.4. Zdrojem tepelné energie - zařízení, v němž se využíváním paliv nebo jiných typů energie získává tepe?ná
energie, která se předává teplonosné látce a dále zařízení pro dopravu tepelné energie tvořené tepelnými sítěmi a
předávacími stanicemi; tepelnou sítí se rozumí soustava zařízení sloužících pro dopravu tepelné energie nebo
i k propojení zdro3u mezi sebou.
A2.5. Zásobovanou jokalitou - soubor všech objektů napojených na 3eden zdroj nebo rozvod tepelné energie, ze
kterého je zajišťována dodávka tepelné energie jen pro tyto ob3ekty.
A2.6. Odběrným tepelným zařízením - zařízení připojené na zdroj či rozvod tepelné energie, které je určeno pro
vnitřní rozvo«3 a spotřebu tepe?né energie v jednom stavebním objektu (budově) nebo v souboru objektů (budov)
odběratele. Tam, kde je instalován měřicí uzel, odběrné tepelné zařízení začíná za poslednim uzávěrem na výstupu
z měřicího uzlu. U rozvodů tepjé vody začíná odběrné zařízení za hlavními uzávěry objektu.
A2.7. Tepelnou přípojkou - zařízení, které vede teplonosnou látku ze zdroje tepelné energie nebo rozvodného
tepelného zařízení k odběrnému tepelnému zařízení odběratele. Tepelná přlpojka začíná na zdroji tepelné energie
nebo odbočením od rozvodného tepelného zařízení a končí vstupem do odběrného tepelného zařízení.
A2.8. Odběratelem tepelné energje - distributor, vlastník či společenství vlastníků odběrného tepelného zařízení
nebo jimi povářená osoba (např. správce nemovitosti).
A2.9, Konečným spotřebitelem - fyzická či právnická osoba, která dodanou tepelnou energii pouze spotřebovává.
u.lO, Odběrem tepelné energše - převzetí dodávky tepelné energie od dodavatele ke konečné spotřebě nebo
dalšímu využiti.
A2.1 1. Odběrným místem - místo, v něrnž přechází tepelná energie z vlastnictví dodavatele do vlastnictví odběratele.
Pro úče?y této smlouvy se odběrným mfstem rozumí vstup do odběrného zařízení odMratele v místě instalovaného
měřicího uzlu nebo v případě neměřených odběrů v místě hlavních domovrích uzávěnoi (dále Už pata ot»jektu).
A2.12. Místem předání - místo stanovení množství spotřebované dodávky.
A2.l2.l.Místem předání dodávky teplé vody - výstup ze zdroje tepelné energie dodavatele.
A2.l2.2.Mlstem předání dodávky tepla pro vytápění - odběrné místo.
A2.13. Spměním dodávky - splnění poíbmnek dodávky tepelné energie stanovených vtéto smlouvě a v přílohách
k 'h5to smlouvě v místě předání.
A2.l4. Měřicím uzlem - soubor měřicích, regulačních, bezpečnostních a jiných zařmení umístěných na přlvodním a

zpětném potrubí ÚT odběrného zařízení odběraíele sloužící k zjištění-množství odebraného tepla pro vytápění a

k nastavení sjednaných parametrů topné látky. Měřicí uzel začíná obvykle vstupnírn uzáv6rem objektu a končí
uzávěrem za méřidlem tepla včetně jímek pro umístění teploměni. V případé, kdy se vlastník měřicího uzlu liší od
vlastníka odběrného tepelného zařízení, má se za to, že část odběrného tepelného zařízenl na kterém je instalován
měřic{ uzel, je vlastníkem odběrného tepelného zařlzenl jako půjčitelem půjčena dodavate}i, jako vypůjčiteli do
bezplatného užívání ve smyslu § 659 z.č. 40/1964 Sb. - Občanského zákoníku.
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A2.l5. Podlahovou plochou - podlahová plocha mlstností bytu a nebytového prostoru kromě teras, balkónů a lodžií
(i zasklených) a vedlejších prostorů, které jsou umístěny mimo byt; do podlahové plochy se započítává i plocha
zastavěná kuchyňskou linkou, vestavěnýín nábytkem, kamny nebo jiným topným tělesem. Nezapočítává se plocha
okenních a dveřních ústupků.

A2.16. Podlahovou plochou nebytových prostoraů pro účely poskytování teplé vody - podlahová plocha vynásobená
koeficienty stanovenými podle vyhlášky č. 372/200 l Sb.

A2.I7. Započitatelnou podlahovou plochou - pod?ahová plocha vynásobená koeficienty uvedenýrni ve vyhlášce
č. 372/2001 Sb.; mají-li některé místnosti v zúčtovací jednotce rozdílnou výšku stropů nebo stropy zkosené,
započitatelná podlahová plocha těchto místností se vynásobí koeficientem podílu objemu vytápěného prostoni
k objemu vypočtenému z podlahové plochy a výšky stropu převládajících m[stností v zúčtovací jednotce.
A2,?8. Ekvítermní regulaci - regulace parametrů teplonosné látky v závislosti na průběhu klimatických podmínek
(zejm. venkomí teploty).

az.ig. Poměrovým měřidlem - ne'&kturační měřidlo (předevšlm TV) instalované v souladu s platnýrní technickými
normami u konečného spotřebitele a měřící s přesností stanovenou zvláštn[m předpisem'.
A2.20. Průtněrnou denní teplotou venkovního vzduchu - čtvrtina součtu venkovnfch teplot měřených ve stínu

s vyloučerím vlivu sálání okolních ploch v 7:00, 14:00 a ve 21:00 hod., přičemž teplota m5řená ve 21:00 hod. se
počítá dvakrát.

A2.21. Průměrnou noční teplotou venkovního vzduchu - čtvrtina součtu venkovních teplot měřených v 23 :00, 01:00,
03 :00 a 05 :0ů hod. daného dne.

A2.22.
průměrné
vnitřní výpočtové teploty ve vytápěných prostorách objektu ve oC
2. Počtem
Poetemdenostupňů
denostupňů(Do)
(U')--rozdíl
rOZdll
pn

stanovené váženým průměrem podle m3 obestavěného vytápěn«5ho prostoru (obvykle +20 aC) a průměrné denní

teploty venkovního vzduchu ve dnech vytápční v otopném obdobl ve oC (viz. body A2.20. této smlouvy ), násoben
počtem dnů vytápění v daném obdobf.

A2.23. Základním režimem topenf a ohřevu TV (16 hod.) - režim provozu zdroje tepelné energie a režim ohřevu TV
zpravidla od 5:00 do 21:00 hod. stím, že začátek provozu zdroje tepelné energie nu&e být
o 1 hod. dřívějšf (dle zahajovánl dodávky primárrílho médía jeho dodavatelem a způsobu obsluhy zdroie) a konec
provozu zdroje tepelné energie o l hod. pozdější (dle útlumu dodávky primárního média jeho dodavatelem a
způsobu obsluhy zdroje). V období náběhu a útlumu zdroje tepelné energie (tj. -j. l hodina) dodavatel nezaručuje
sjednané parametry.

Realízuje se u zdrojů tepelné energie, kde je sjednán (viz příloha č. 5).

A2.24. Prodloukným režimem topení a ohřevu TV (17 hod.) - režim provozu zdroje tepelné energie a režim ohřevu
TV zpravidía od 5 :00 do 22:00 hod. (použitelný u lokafit a objektů s malou tepelnou setrvačností či malou zásobou
nahřáté TV) s tím, že začátek provozu zdroje tepelné energie mue být o l hod. dřívější (dle zahajování dodávky
primárního média jeho dodavatelem a způsobu obsluhy zdroje). V období náběhu a útlumu zdroje tepelné energie
(tj. :í? l hodina) dodavatel nezaručuje sjednané parametry.

V topení se realízuje u zdro3ů tepelné energie, kde je sjednán (viz příloha č. 5), následný den po poklesu
průměrných nočních teplot pod 2oC a ruší se následný den po vystoupení průměrných nočních teplot nad 2oC.
V ohřevu TV se realizuje u zdrojů tepelné energie, kde je sjednán (viz příloha č. 5), a to do 22:00 hod.
A2j5, Celodenním režimem topení a ohřevu TV (24 hod.) - režim provozu zdroje tepelné energie a režim ohřevu
TV nepřetržítě celých 24 hod.

V topení se realizuje u zdrojů tepelné energie:

a) mutonomně řízených, kde je sjednán (viz příloha č. 5) následný den po poklesu průměrných nočních
teplot pod OoC a ruší se následný den po vystoupení průměrných nočních teplot nad OoC.
b) řízených z tepelného dispečinku, kde je sjednán (viz pří?oha 'č. 5).

V ohřevu TV se realizuje u zdrojů tepelnó energie, kde je sjednán (viz příloha č. 5), a to nepřetržitě celých 24
hod.

A2.26, Nočííím útlumem

a) zdrojů mutonomně řízených - režim provozu zdroje tepelné energíe a režim ohřevu TV uplatnčíný od
23:00 do 5:00 hod. tam, Íkde je uplatněn celodenm režím (24 hod.), kdy je teplotní křivka snfžena na
dohodnutou'úroveň (dle přílohy č. 5) a teplota TV snížena min. o 5oC, pokud není sjednáno jinak.

:zj5. 505/ 1990 Sb. o metrolog[i ve zněnf pozdějších předpisů
2 vyhl, č. 152/2001 sb., §5, odst. 2
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b) zdrojů řízených z tepelného dispečmku - režim topení a ohřevu TV uplaměný od 23 :00 do 5:00 hod. tam,

"kd; ;'e-uplat;ě'n-ce?od'e;n-í-remi;-(24 hod.), kdy je tepíotní křivka snížena na sjednanou úroveň (viz příloha
m.-5)-a-;;-l:ěm-TV je snížena o 5oC. To 'znamená, že v 23:00 hod. přejde topení z denní křivky na noční
útlum-. Je-'IÍ v tu chvíli venkovnl teplota vyšší než OoC, topení se zastaví. Je-li v tu chvíli venkovní teplota
nÍžš-í-než O'C pokračuje se v nočním topení d?e útlumové křivky (regulované dle venkovní teploty). Je-li

6ak -dÁle v průběhu noci více než +2"C topenf se odstaví a v průběhu noci se spustí jen při poklesu teploty
pod OoC vaútlumovém režimu. Neklesne-li v průběhu noci teplota pod OoC, topení se spustí ráno v 5:00
hod. v základním režimu dle čl A.2.23. 'U5to smlouvy.

c) kote?en na tuhá paliva - režim provozu zdroje tepelné energie, kdy je po zák?adnlm či prodlouženém

r;ži;ffi-topení kotel převeden do teplé zálohy (tj. kotel neni vyhasnut, jsou uzavřeny přívody vzduchu), kdy

ovšem nelze vyloučit, že otopná tělesa mírně hřejí.
Realizuje se u zdrojů tepelné energie, kde je to sjednáno (viz přlloha č. 5).

A2.27. Ztíhinými podmmkami - režim provozu zdroje tepelné energie, kdy je sjednaná teplotní křivka navýšena

V závislostÍ na rychlosti větni, prvé navýšení o 10% Se realizuje při Sfle větru 6 m/s, při 12 m/s a vyšší rychlosti
větru se křivka navýší o dalších l 0%.

A2.28. Nouzovým provozem zdrojů - režim, kdy můb být teplotní křivka zákjadního režimu snížena o 15% a zdroj
tepelné energie nepřetržitě v provozu celých 24 hodin.
A2.29. Neoprávněným odběrem tepla:

a) odběr bez uzavřené smlouvy na předmětné odběrné mííito, bez souhlasu dodavatele nebo vrozporu
s uzavřenou smlouvou;

b) odběr při opakovaném neplnění smluvené platební povinnosti včetně povinnosti pJatit zálohy;
c) odběr bez měřicího zařízení nebo přes měřicl zařízení, které vdůsledku zásahu odběratele odběr
nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší než skutečný;
d) odběr měřicim zařízením přemístěným bez souhlasu dodavatele;

e) odMr za měřicím zařízením, na němž bylo porušeno zajištěrí proti neoprávněné manipulaci a nebyla
splněna povinnost odběrate?e podle § 78 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb.;
f) oďběr měřicím zařízením, které nesplňuje podmínky zákona č. 505/1990 Sb. ometrologii ve znění
pozdějších předpisů.
g) odběr bez umožnění přístupu k měřicímu zařízení a neměřenýrn částem odběrného tepelného zařízení za
účelem provedení kontroly, odečtu, údížby, výměny či odpojení měřiclho zařízení, přestože byl odběratel k
umožnění přístupu alespoň 15 dnů předem plsemně nebo jiným prokazateJným způsobem vyzván
u.30. Stavem nouze - omezení nebo přerušení dodávek tepelné energie na celém území státu nebo jeho části
v důsledku:

a) živelních událostí;

b) opatřeni státních orgánů za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečnébo stavu;
c) havárií na výrobních čí rozvodných zařízení;
d) dlouhodobého nedostatku základních zdrojů, kterými jsou paliva, elektřiny, voda;

e) smogové situace podle zvláštních předpisů3;
f) teroristického činu.

Postup při vzniku a odíaňování stavu nouze v teplárenství je stanoven vyhláškou č. 22572001 Sb.

A2.31. Oehranným pásmem" - se rozurni:
A2,31.1. v teplárenství - prostor souvislý prostor v bezprostřední bllzkosti zařízení pro výtobu či rozvod tepelné
energie, určený k zajištění jeho spoleh?ivého provozu a ochraně života, zdraví a majetku osob.

šířŤca ochranných -pásem-je vymezena svis?lými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či

rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdáíenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, která činí 2,5 m.
U výměníkových stanic určených ke změně paraínetrů teplonosn«5 látky, které jsou umístěny v sarnostatných
budovách, je ochranné pásmo vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 2,5 m kolmo
na půdorys těchto stanic.
A2.3L2. v plynárenství - souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení vymezený svislými
rovinami vedenými ve vodorovnó vzdálenosti oď jeho půdorysu.
Ochranná pásma činf:
a) u nlzkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném
území obce, l m na obě strany od půdorysu,

]. z.č. 86/2002 sb., o ochraně ovzduší
4 z.č. 458/2000 sb., § 68 a § 87
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b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
c) u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdoíysu.
čl. A3. Cena a úplata za dodávku

A3.L Ceny za dodávku tepelné energie jsou ka4kulovány dodavatelem jako ceny za technickou jednotku tepelné
energie (GJ) v souladu s platnou legislahvou , )tnak budou stanoveny 3ako ceny obvyklé za obdobné plnění
poskytované v místě a čase.

A3.2. Jednotkovécenytepelnéenergiejsouuvedenyvpřílozeč.l.tétosmlouvy.
A3.2.l. Pokud dojde ke změně cen tepelné energie, dodavatel doručí odběratelí oznámení o změně nejpozději do
15. dne rm%ce předcházejícího měsíci uplatnění změny,

A3.2.2. V případě, že odběratel neakceptuje oznámenou cenu, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit a
doručit dodavateli do data uplatnění změny ceny s odůvodněnlm, v čem považuje oznámenou cenu za

neoprávněnou. Nedojde-li takové oznámení dodavateli do data uplatnění změny ceny, má se cena
oznámeríá dodavatelem za sjednanou k dahi doručení odběratelL
u.2,3, Oznární-li odběratel dodavateli, že neakceptuje oznámenou cenu, a nedojde-li k dohodě o ceně do 30 dnů
od data uplatnčn( změny ceny, jsou smluvní strany povinny podat kaMá za sebe návrh na rozhodnutf
o ceně dotčenému orgánu stámí správy. Souběžný postup podle bodu A7.6. je přípustný.
A3.2.4. Po dobu dO %Jdání pravOmOcného rozhodnut( o ceně je odběratel poVinen platit cenu ve Výši dodavatel(nl
oznámené. V případě rozhodnutí o ceně jiné jsou strany povinny provést vzájemné vyrovnání pohledávek,
a to do 15 dnů od data pravomocného rozhodnuff o ceně. Rozhodnutím o ceně se má cena za sjednanou.
A3.3. Ceny za dodávku studené vody (vodm5ho - stočného) pro přípravu TV, pro bytový a nebytový odběr, jsou
cenami stanovenými společností dodávající vodu dodavatelí, platnými v příslušném zúčtovaclm období.
A3.4. Úplata za dodávku tepelné energie je splatná formou záloh na dodávku tepelnó energie poskytnutých předem

v souÍadu s platebním kalendářem záloh (příloha č. 3) a doplatku ceny určeného na základě vyúčtování na konci
zúčtovacího období (faktura za dodávku tepelné energie).

čl,A4. Právaapovoino:tistran
A4.l. Dodavatel se na základě této smlouvy zavazuje odběrateli po smluvní dobu odběru řádně dodávat tepelnou
energii splňujlcí podmínky v této smlouvč stanovené,

A4.2. Odbčratel se na základě této smlouvy zavazuje od dodavatele řádnč odebírat po smluvní dobu odběni tepelnou
energ« a za tuto dodávku řádnč platit.
A4.3. Smluvnl strany se zavazují dodržovat podm[nky stanovené zákonem, prováděcími předpísy a touto smlouvou.
A4.4. Odběratel může provozovat vlastní náhradní nebo jiný zdroj tepelné energie, který je propojen s rozvodným

zařízením, jakož i -dodávat do tohoto zařízení teplo zvlastnfho zdroje tepelné energie, pouze po dohodě
s dodavatelemo.

A4.5, Odběratel je povinen při změně parametrů teplonosné látky v souladu s územní energetickou koncepcf nebo

v zájmu technÍckého rozvoje, v případě, že je vlastnfkem připojených odběrných tepelných zařízení a spotřebíčů,
povÍnen upravit na svůj náklad ve stano'vených přiměřených lhůtách svá zařízení a spotřebiče tak, aby vyhovovaly

uvedeným změnám7.
A4.6. Pro úče?y styku sdodavatelem (v oblasti provozn(ch podmínek dodávky, parametrů teplonosné látky a

sjednávání r:ežimu provozu zdro3e tepelné energie a teplotní křivky), se odběratel zavazuje jmenovitě určit
pověřeného zástupce pro každé odbí!rné místo a jeho jméno a kontaktní spojení písemně oznámit dodavatelí do
:3-pracovrích dmi'od uzavření této smlouvy a případm5 změny se odběratel zavazuje písemnč: oznámit dodavateli
vždy-do 3 pracovních dnů od toho, kdy změna nastala. Závazný vzor pověření odběratele je uveden v příloze č. 6.
A4.7. Pověřeného zástupce dodavatele pro jednotlivé zdroje tepelné energie a odběrná místa (v oblastí provozních

apoinínelJ-donávky-a parametrů teplonosné látky, sjednávání režimu provozu zdroje tepelné energie a teplotní
kři;ky,akontrolyaa'běžné md;žbÝ) se'dodavatel zavazuje oznámit odběrateli písemnou-formou do 3 pracovrích dnů
oŤa;'zavření -té'to -s;nÍouvy- a'případné změny se dodavatel zavazuje písemně oznámit odběrateli vMy do
3 pracovních dnů od toho, kdy zm5na nastala.

A4.8. Dodavatel se zavazuje umohít povčřenému zásmpci odběratele kontroly teploty teplonosné látky, teploty TV
a naměřených hodnot u měřidel.

:z.č. 526/1990 Sb. o cenách a předpisy související
6 z.č. 458/2000 sb., el 77, odst. 4
7 z.č. 458/2000 sb., § 77, odst. 3
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A4.9, Odběratel se zavazuje umožnit dodavateli trvale volnou přístupovou cestu k zařízení dodavatele (patnJ měřidlo,
uzavírací a regulačni armatury, objektová předávací stanice aj.), umístěnému v objektu odběratele, která bude

odpovídat platným stavebním, -bezpečnostním a hygienickým předpisům. Pracovníci dodavate?e jsou povinni se na

výzvu odběratele, vlastníka objektu nebo jeho oprávněného uživatele (nájemníka, podnájemníka) prokázat
průkazem zaměstnance, jehož vzor je uveden v příloze č. 7. Vstup do objektu, kde se nachází tepelný zdroj, bude
zaznamenán v provozním deríku tepelného zdro5e. Přístup bude zajíštěn odb(iratelem předáním všech potřebných
klíčů od vstupních, spojovacích a vchodových dveří v zásobovaných objektech dodavateli. V případě výměny
zámků se odběratel zavazuje předat dodavateli nové klíče bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dmí od toho,
co ke změně došlo, jinak dodavatel odpovídá za případnou vniklou škodu. 0 předání klíčů se vyhotoví zAp*s
podepsaný pověřenými zástupci obou smluvních stran. Dodavatel se zavazuje zabránit zneužití předaných klíč!ů.
A4.10. Odběrate) je povinen umožnit dodavateli zajistit proti neoprávněné manipulaci a proti poškození hlavní
uzávěry na vstupu do odběrného zařízení odběratele, napojovací uzly, měřící zařízení tepJa a pn5toku, 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 ta)cto zajištěným zařízením je odběratel oprávněn přistupovat
pouze za účasti dodavatele. Zjistí-li «xlběratel takové poškození nebo došJo-li k neoprávněné manipulaci třetí
osobou je odběrateí povinen to neprodleně oznámit dodavate?i.'
A4.11. Odběratel je povinen provést v zásobovaném objektu taková opatření, aby zajistil proti neoprávněné
manípulaci veškeré nastavovací prvky, které neobsluhuje dodavatel, a které sloužl k hydraulickému nastaveni
topení a TV. V případ6 neoprávněné manipulace nebo poškození uvedeného zařízení, kteró budou mlt v?iv na
kvalitu dodávek nebo na provozní stav zařízení dodavatele, je odběratel povinen uhradit ve!{keré náklady
souvisejícl s nápravou, uvedenfin zařízenf do provozu a nahradjt případn6 vznjklou škodu.
M.12. Odběratel nesmí na odběrném tepe}ném zařízení nebo jeho částech, kterými prochází neměřená dodávka

tepelné energie, provádět jakékoliv úpravy bez předchozího písemného souhlasu dodavatele9.

k4,13.- Odběratel se zavazuje poskytnout dodavatelí nezbytnou součinnost pří projektování a změnách teplotních

diagramů pro ob3ekty, které obhospodařuje. PrůM,h teplohilch diagramů musí splňovat požadavky na zajiš'U!ní
tepelné pohody konečných spotřebitelů. Odběratel uzavřením této smlouvy dává souhlas k vytápění objektů dle
tep!otmch díagraríu5 uvedených v příloze č. 5 této smlouvy.

A4.14. Dodavatel si vyhrazuje právo provést změny a úpravy výsledné teplotní křivky a režimu provozu zdroje
tepe?né energie, pokud by taková výsledná tepJotní křivka a režim provozu zdroje tepelné energže byli technicky
nepřiměřeně obtížné nebo spojené s nepřiměřenými nák?ady na realizaci.

A4,15. Dojde4i dodatečně knepředvidané změně ve spotřebě tepla a TV, může odMratel požádat ozměnu

smluveného množství odběru tepla a TV (viz přihláška kodběru), nejpozději však 15 d'nů před koncem

zúčtovacího období. Změna bude účinná od 1. dne následujJcího kalendářního másice. Oprávněnému požadavku
na snížení odběru z důvodu hospodárnosti nebo racionalizace je dodavatel povinen bezúplatně vyhovět.- Odběratel
je povinen nahradit dodavateli nutné náklady, které mu v souvislosti se změnou vznikly. V případě snížení
smluveného množství odběru o vňce než 20% má odběratel nárok na pomárné snPž.eni výše s3ednaných záloh.
V pMpadě zvýšení smluveného mnOžStví Odběnl ó více než 10% je dodavatel Oprávněn jednoStranně proVéSt

poměrné zvýšení výše sjednaných zájoh.
A4.16. Změna sjednaného režímu zdroje tepelné energíe

Odběratel je oprávněn za dodržení níže uvedených podmínek žádat změnu sjednaného režimu provozu zdro3e

tepelné energie a teplotní křivky:

A4.l6.l.Pokud vznikne požadavek od jednoho oďběratele na zm6nu sjednaného režímu provozu zílxo3e tepelné
energie a teplotní křjvky zdroje tepelné energie, ze kterého je dodávána tepelná energie pouze pro tohoto
odběratele, bude navrhovaná změna dodavatelem posouzena, a je-li možná, bude provedena. Žádost
o změnu musí být předložena odběratelem případně pověřeným zástupcem v písemné form4 nebo zaslána
faxem či elektronickou poštou s tím, že originál žádosti bude bezodkladně doÍožen.

A4.16.2. Pokud vznikne totoThý požadavek od v!!ech odběratelů na změnu sjednaného režimu provozu zdroje

tepelné energie a teplotní křivky jednoho zdroje tepelné energie, ze kterého je tepelná en;rgie dodávána
výlučně pro. tyío odběratele, bude navrhovaná změna posouzena dodavatelem, a je-li ;ožná, bude
provedena. Žádost o změnu musí být předložena všemi odběrateli případně jejichapověřeným zástupcem

v pisemnó formě, nebo zaslána faxem či elektronickou poštou s tfm, že origináÍl žádosti bud'e bezo«lkladně

doíožen.

@a z.č. 458/2000 sb., § 78, odst. 4
9 z.č. 458/2000 sb.', 4 77', odst. 7
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A4.16.3. Pokud vznikne požadavek od jednoho nebo více odběratelů na změnu sjednaného režimu provozu zdroje
tepelné energie a teplotní křivky jednoho zdro3e tepelné energíe, ze kterého jsou zásobovárii i jiní
odMratelé, zašle odběratel, který ozměnu žádá, písemný návrh zrríěn dodavateli. Dodavatel
s navrhovanou změnou seznámí ostatní odběratele napojené na stejný zdro3 tepelné energie a stanoví jim
Ihůtu pro vyjádření. Dodavatel shromáždí p{semná stanoviska všech odběratelů, kterých se změna týká a
provede jejich vyhodnocení. Pro určení výsledné teplotní křivky a režimu provozu zdroje tepelné energie
je rozhodující poměr otápěné podlahové plochy jednotlivých odbč:ratelů napojených na stejný zdroj
tepelné energie k celkové otápčné ploše z téhož zdroje. Za odběratele, který se nevyjádřil ve stanovené
Ihůtě, rozhoduje dodavatel, a to rovněž v poměru otápěné podlahové plochy. Pro rozhodnutí o zmf5ně je
potřebný shodný pro3ev vůle odběratelů, kteří mají v součtu naďpoloviční většinu otápěné podlahové
plochy. Výsledný režim provozu zdroje tepelné energie a teplotn{ křivku oznámí dodavateÍ odběratelům.
A4.l6.4.Dodavatel se zavazuje zrealizovat sjednanou ztn6nu režimu provozu zdroje tepelné energie a teplotní
křivky zdroje tepelné energie bezodkíadnč ve Ihůtě co nejkratší s přihlódnutím k technickým možnostem
zdroje tepelné energie a ke způsobu jeho obsluhy.

A4.l7. Odběratel má právo, vpřípadě pochybnosti osprávnosti údaju měření nebo zjistí-lí závadu na mčřicím
zařízená, nechat je dodavatelem přezkoušet v souladu s ustanoveními reklainačního řádu (čl. B5. smlouvy).
A4.l8, Dodavatel si vyhrazuje ptávo provádční kontroly mčřidel konečné spotřeby TV, které jsou majetkem
odběratele, z hlediska splm5ní požadavku zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii ve zn6ní pozdějších předpisů, pokud

byly údaje těchto měřidel použity při vyúčtování dle čl, B3. smlouvy. V-případě nedodržení požadavku tohoto

zákona pro tyto měřidla nebo byla-li zjištěna manipulace s měřidly, která mohla mít vliv na správnost údajů
měřenl, nebudou údaje použity pro vyúčtovárí.

A4.l9. Dodavatel má právo,omezit nebo přerušit dodávku tepelné energie v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou
dobu v těchto připadech'o:
a) při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů;
b) při stavech nouze nebo činnostech bezprostřednč zamezujících jejich vzniku;

c) pří provád;?ní plánovaných rekonstrukcí, oprav, údížbových a rev3znžch prací, pokud jsou oznámeny
nejméně 15 dní předem;

d) při provádění nutných provoznfch manipulacl na dobu 4 hodin;

e) při havarijním přerušení čí omezení nezbytných provozních dodávek teplonosné látky nebo palív a energN
poskytovaných jinými dodavateli

f) při nedodržení povinností odběratele podle § "17, odst. 3 z.č. 458/2000 Sb.

g) při vzniku a odstraňování havárií a poruch na zařízenťch pro rozvod a výrobu tepelné energíe na dobu
nezbytně nutnou;

h) jestliže odběratel používá zařízení, která ohrožují žívot, zdraví nebo majetek osob nebo ovlivňuj{ kvalitu
dodávek v neprospěch dalšlch odběratelů;
i) při neoprávněném odběru;

j) Při stavech nouze" jsou dodavatel i odběratel povinni se podřldit omezení spotřeby. Dodavatel rnůže
v nezbytném rozsahu využívat zařízení odběratelů.

A4.20. Dodavatel je oprávněn v případě prodlení odMratele s peněžitým plněním počínaje dnem následujícím po dni
splatnosti pohledávky dodavate]e a v případě prodlení odběratele s nepeněžitým plněn{m (např. oznámení údajů)
zaslat odběratelí 1. upomínku a po uplynutí 15 dnů od data odeslání 1. upomfnky zaslat odběrateli 2. upomínku.
2. upomínky jsou sankcionovány smluvními pokutami dle bodu A5.l I. této smlouvy. Pokud odběratel dlu!né
plnéní tieuhradí nebo nezjedná nápravu v plněnl nepeněžitého závazku, je dodavatel oprávněn splnění závazku
odběratele vymáhat.

A4jl. Dodavatel má právo omezit či pozastavit dodávku tepelné eriergňe v případě platebm nekázně odběratele, a to
na dobu, než dojde k uhrazení dluhu včetně příslušenství k dluhu nebo odstoupení od íimlouvy dodavatelem
z titulu prodlení odbčratele s placením ve smyslu bodu A6.7. této smlouvy. Platební nekáznf se rozum€ neplacení
záloh a-faktur za dodávku tepelné energte, rieplacení záloh nebo faktur za dodávku tepelné energie v termínu
splatnosti, částečm úhrady záloh nebo faktur za dodávku tepe[né energie a jiné. Dojde-li ktakové platební
nekázni, je odběratel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu dle bodu A5. 1. a A5 .2. této smlouvy.

A4.22. Dodavatel se zavazuje plánované opravy, údržbové a reyizní práce, které mohou způsobit omezení či přerušen(
-a

a.-.12

dodávky tepla pro vytápěnl, provád;6t mimo otopné obdob» .

:o, z.č. 458/2000 sb., § 76, odst. 4

'. : z.č. 458/2000 sb., § 88, odst. 3
'2 vyhl. č. 194/2007 sb., § 3, odst. 6
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A423. Letní odstávka vdodávce TaV zdůvodu plánované údržby vrozsahu do 14 dnů se uskutečnl vtermínu

sjedn'an'ém ;ezÍ adodoavatelem-a aodběratelem-, jinak termín a dobu odstávky dodavate? písemně oznáml odběrateli
nJej'méně=10=k;lendáhíÍÍgh-d-nů- před-j-ejím započetím. Odběrateí je povinen termín a dobu odstávky oznámit
konečným spotřebitelům'3.
A4.24.---Odběratel je povinen předložit dodavateli novou přihlášku k odběru tepeiné energie'4 v těchto pMpadech:
a) pří přihlášení nového odběrného tepelného zařízení;
b) při rozšíření nebo rekonstrukci svého odběrného tepelného zařízenf;
c) při zvýšení odběru v důsledku zavedení vícesměnného provozu;
d) při změně přlkonu uvedeného v přihlášce;
e) při změně podlahové plochy (zejména při změně využití objektů).

V pflpadě změny jiných skutečností uvedených v přihlášce, než jsou výše uvedené, je odběratel povinen
nejpozdě§i do 10 dn6 tuto zm5nu písemn5 ohMsit dodavateli.
Dojde-li k nárůstu odběrných míst je dodavatel oprávněn navýšit odběrateli zálohy na dodávku tepelné energie.
V případě porušení povinnostl odb!'rateie uvedených v tomto bodě je dodavatel oprávněn postupovat podle
bodu A5 .6. této smlouvy.

A4.25. Odběratel je povinen v dostatečném předstihu, nejméně však 30 dnů předem, projednat s dodavatelem a nechat
dodavatelem odsouhlasit všechny připravované změny v objektu, které mohou mít vliv na sjednané parametry dle

příloh č. 2, 4, a 5 této smlouvy, -zejména zateplení objektu, instalaci terrnostatických ventikí, regulátorů tlaku,
Ípatních či'oběhových regulacl změny otápěných ploch, odpo3ení otopných těles apod. Dodavatel provede
posouzení dle odběratelem předložené projektové dokumentace, a to zejména z hlediska vlivu na provoz systému a
měření a o tomto vydá do 30 dnů od předložení podkladů závazný posudek, kterým je odběratel povinen se řídit.
V připadě porušení povinností odběratele uvedených v tomto bodě je dodavate) oprávněn postupovat podle bodu
A5.6. této smlouvy.

A4,26, Odběratel je povinen vracet dodavateli ve!íkerou teplonosnou látku obíhající v systému. Odběratel je povinen
nejpozději 5 dml předem písemně oznárnit dodavateli veškeré skute!5nosti, které mají souvislost s návratností
teplonosné látky, tj. zejména vypouštění topného systému nebo jeho části v souvisJosti s opravami nebo úpravami
oáběmého tepelného zařízení. V případě porušení povinností odběratele uvedených v tomto bodě je dodavatel
oprávněn postupovat podle bodu A5.6. této smlouvy.
Á4.27, Odběratel se zavazuje (pokud 3e to technicky možné) provádět opravy odběrného tepelného zařízení s použitím
technologií, které nevyžadují vypouštění systému. V případě vypouštění systému z důvodů oprav na tepelném
zařízení odběratele, uhradí odběratel veškeré náklady související s uvedením systému do původního stavu.
A4.28. Odběratel je povinen oznámit dodavateli změnu údajů uvedených v této smlouvě a vztahuJcích se k osobě
odMratele (firma grnéno), síd?o (adresa), statutární zástupce, pověřená osoba, bank. spojeííí, prodej podniku nebo
části podn}ku, vstup do !ikvidace nebo prohlášení konkursu), nebo ke sjednaným odběrným místům, a to písemně
ve Ibůtě ne3poz«iě3i do 15 dnů od toho, kdy tato změna nastala. V případě porušení povinností odběratele
uvedených v tomto bodě je dodavatel oprávněn postupovat podle bodu A5.6. této smlouvy.
A4.29. Odběratel tímto uděluje v souíadu s ustanovením eý 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
dodavateli jako správci souhlas se zpracovánim údajů o odběrateli za účelem poskytování plnění z této smlouvy,
vyřizování oprávněných nároků jiných odběratelů upJatněných vsouvislosti sodběrem tepeíné energie
odběratelem (např. rozúčtování TV) a nabídky služeb dodavate?e. Dodavatel výslovně není oprávněn poskytnout
osobní údaje o odběrateli třetí osobě za účelem zasíjání reklamních a propagačních materiálů. Dodavatel se
zavazuje zpracovávat údaje o odběrateli prostředky a způsobem garantujícím dostatečnou ochranu údajů před
nepovolanými osobami. Dodavatel je oprávněn předat shromážděné údaje ke zpracování pouze zpracovateli, který
poskytne dostatečné záníky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů odMratelů.

A4.30. Odběratel bere na vědomí a zavazuje se dodržovat ochranná pásma'5. Stavební činnosti a úpravy terénu
v ochranných pásmech, které by mohly ohrozit bezpečný provoz a údržbu zařízení pro výrobu či roz'siod tepelné
energie, je možno provádět pouze s předchozím písemným soutdasem dodavatele.
A4.31. Odběratel bere na vědomí, že dodávka topné látky je dodavatelem ekvitermně regulována na základě
sjednaných teplotních diagramů a konečnou byt' i rozdílnou tepelnou pohodu v jednotlivých místnostech musí

odběratel nebo konečný spotřebitel zajistit?funkčnim reguíačním zařízením na odMrném tepelném zařízení

(otopném tě?ese - konečném prvku soustavy)í".

:3, vyhl. č. ?94/2007 sb., § 4, odst.- 5
?Ihl
? viz pří o a č. 2 sm ouvy

'5 ve smyslu z.č. 458/200'0 sb., í5 87 a bodu A2.3 1. smlouvy
'6 z.č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, !B 6a, odst 10
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A4,32. Dodavatel neodpovídá za rozúčtován{ nákladů na t@pelnou energii odběratelem konečným spotřebitelůml7.

Nároky konečného spotřebitele ve věcech dodávek tepelné energie nelze uplatňovat přímo u dodavatele.
A4.33. Dodavatel se zavazuje plánovanou výrn5nu měřidel tepelné energie oznámit odbčrateli, a to nejménč 3 dny
předem. V případě vzniku havárie, poruchy či jiného poškození měřidla tepelné energie je dodavatel povinen
oznámit takovou skutečnost odběrateli do 3 pracovních dnů od toho, kdy taková skutečnost nastala. Toto
ustanovení se nevztahuje na provozní údržbu měřideL
čl.A6. 8ankce
Odběratel a dodavatel se dohodli na těchto sankcích:

A5.l. Při nedodrženf termínu splatríosti sjednaných záloh na dodávku tepelné energie je odběratel povinen zaplatit
dodavateli smluvní pokutu ve výší 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlenL Smluvní pokutu dle
předchozí vay je odběratel povinen zaplatit dodavateli za dobu prodlení se zaplacením zálohy. Doba prodlení se
zaplacením zálohy začne plynout prvnírn dnem následujícím po dni splatnosti zálohy uvedem5m v platebmm
kalendáři (příloha č. 3) a končí dnem zaplacení zá(ohy, Nedojde-li k zaplacenť zálohy, končf doba prodlen( dnem
předcházejícím dni splatnosti fakhiry (daňového dokladu), kterou se dlužná záloha nebo její část zúčtovává.

A5.2. Pří nedodržení termínu splatnosti faktur za dodávku tepelmS energie je odběratel povinen zaplatit dodavateli
smluvn[ pokutu ve výši O,05% z dlužné částky za každý započat" den prodlení.

A5.3. Zjistí-li dodavatel ovlivněnl údajů nebo poškození měřidel tepla nebo průtoku (včetně plomb), kterých je

dodavatel vlastníkem nebo oprávněným uživatelem a tyto jsou umístěny v místě odběrmeli nebo koncovému
spoffebitelí přístupném, je dodavatel oprávněn stanovit množství dodávky tepeln«5 energie náhradním způsobetn

v souladu s ustanoverími pro Stanovení množství tepelné energie (čl. B3. -smlouvy). Zjistí-li dodavatel, že k

ovlivnění údajů nebo poškození měřidel tepla nebo průtoku (včetně plomb) došlo odbčratelem nebo koncovým
spotřebitelem úmyslně nebo vědomě, je odMratel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokuhi ve výši 10.000,- Kč
za kddý zjištění případ a nahradit náklady na uvedení do původního stavu.

AS.4. V případě neoprávnčného odbčru dle bodu A2.29. této snílouvy a v případě porušení ustanovení bodu A4.l2.
této smlouvy je odMratel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výší 10 000 Kč a náhradu škody vzniklé
neoprávněným odběrem vypočtenou způsobem, který je stanoven zvláštnlm právním předpisem'a.
A5.5, Neumožrí-lí odběratel opakovaně dodavateli přístup dle bodu A4.9. této smlouvy, je odběratel povinen zaplatít
dodavateli smluvní pokutu ve výši s.ooo,- Kč za každý zjištěný přlpad.
A5.6. V případě porušení povinnost( odběratele dle bodu A4.24., A4.25., A4.26. a A4.28. této smíouvy je odběratel
povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.

A5.7. Oznámí-li odběratel dodavateli nesprávné nebo zkreslené údaje z poměrových mčřidel spotřeby je odběratel
povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za kaMý případ a nahradit náklady spojené
s opravným vyúčtováním spotřeby.

A5.8. V případě porušení povinností odběratele dle bodu Bl,10. smlouvy je odběratel povinen zaplatít dodavateli
smlum( pokutu 300,-Kč za každý zjištěný případ.

AS.9. Pokud odběratel svévolně provede, nebo nechá provést v rozporu s touto smlouvou nebo příslušnými právními
předpisy odpojení od tepelných rozvodů dodavatele, nebo jinak zamezí řádné dodávce tepelné energie, je povinen
zaplatít dodavateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý zjištčný případ a dále uhradit dodavateli náklady
na uvedení do původního stavu, nahradit vzniklou škodu a uš]ý zjsk přesahující smluvní pokutu. Ušlý zisk se
stanoví rozdflem dodávan«5ho množství před a po zásahu, po dobu od data neoprávnění5ho zásahu do doby zj ednání
nápravy.

A5.IO. V ptípadč opskovanó neoprávněné reklamace Je odběratek povinen zaplatit dodavateJi smluvní pokutu ve výši
500,- Kč a uhradit pMpadné vzniklé náklady na ověřen[ správnosti údajů, kterýmí byla tato reklamace podložena.
Takovými náklady jsou zeimóna náklady na provedení kontrolnTho měření, dopravu, znalečné, aj.

A5.ll. V případč vystaven€ 2. upomínky dle bodu A4.20. této smlouvy Je odběratel povinen zaplatit dodavateli
smluvní pokutu ve výši 50,- Kč + poštomé.

A5.12. V případě oprávněné reklamace se dodavatel zavazuje vyplatit odběrateli finančnf částku opráměríě
reklamovaného plnční, a to ve Ihůtě 14 dnů od data odeslání písamného vyrozumění o oprávněnosti reklamace,

A5.l3. Y případě prokazatelného nedodržen( podmínek dodávky stanovených v Pravidlech pro vytápění a dodávku
TV (čÍ. B2. smlouvy) vínou dodavatele, je -dodavatel povinen na žádost odběratele smžit cenu za dodávku tepelné
energ'ie O I0%, a tů 'Za ObdObí, kd)7 stanovené podmťnky neb71)/ dOdraženJ. Současně Se důdavatel fflVaZuje Uhradit
odběrateli smluvní pokutu ve 'výšÍ 5.000,- Kč -za každý prokázaný případ. Tento nárok je možno uplatnit ve Ihůtč
30 -dnů od proMÁzání. Toto ustanovení se -nevztahuje na případy uvedené v § 76 odst. 4 zlkona č. 458/2000 Sb.

-': +hl. č. 372/2001 Sb.
' vyhl. č. 478/2006 Sb.
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A5.14. Zaplacením srnluvní pokuty dle bodu A5.1. a A5.2. této smlouvy nezaniká nárok dodavatele jako včřitele na
Hrok 'z"p;owd'l;ní d'?'e'ustan:oí;ní'Í369 a násl.- obcÍf.-zák. Zaplacením smluvní poku% ve všech případech nezaniká
nárok"dYod;vatel;na -náhradu -škody a ušlého -zÍsku přesahujícl smluvní pokutu. Zaplacením smluvnl pokuty se

:Í;žník-nezb;vuje-'po;rnnosti po;kytnout plnění závazků, které smluvní pokuta zajišťuje. Zaplacením se rozumí
okarnžÍak-'p;;ps'án'i peněžitých prostředků ve prospěch účtu dodavatele. Veškeré platby přž:)íitó dodavatelern od
oa;ra;eiea3'e-aoa'a'Jatei-'bez'ohieau na identifikaci platby odběratelem oprávněn použít nejprve ke kíytí
příslušenství dluhu, zůstatek pak k úhradě nejstarší splatné pohledávky.
A5.15, Neríí-li uvedeno jinak, je smluvní pokuta splatná do 30 dnů od data uplatnění oprávněnou smluvní stranou
u sm]uvni strany povinné.

A5.'l6. Ostatní ustanovení týkající se smluvní pokuty se řídí ustanovenfm el300 a nás?. obchodního zákoríku.
čl. A6. Platnost smlouvy

A6.l. Doba trvání smluvního vztahu se sjednává pro každé odběrné místo a je uvedena v příloze č. 2 - Přihláška
k odběru tepelné energie.

A6,2. Tato smlouva o «lodávce tepelné energie zaniká za podmínek uvedených v této smlouvě, a to:
A6.2.1. Jako ce?ek:

a) písemnou dohodou, a to k datu uvedenému v dohodě;
b) přehlášením všech odběrných míst na nového odběratele dle bodu A6.6. této smlouvy;
c) uplynutím sjednané doby, byla4i smlouva uzavřena na dobu určitou;

d) uplynutím výpovědní doby, byla-li smlouva uzavřena v rozsahu všech odběrných míst na dobu neurčitou;
e) ukončením dodávky do posledního (jediného) sjednaného odběrného místa, a to ke dni, kdy taková událost
nastane;

f) odstoupením dodavatele dle bodu A6.7. této smlouvy, a to ke dni doručení oznámem o odstoupení
odběrate?i;

g) zánikem smluvní strany bez právního nástupce.
A6,2.2. V rozsahu odběrného mlsta:

a) písemnou dohodou, a to k datu uvedenému v dohodě;
b) přehlášením odběrného místa na nového odběratele d?e bodu A6.6. této smlouvy;
c) uplynutím sjednané doby, byla-li dodávka do odběrného místa sjednána na dobu určitou;
d) uplynutím výpovědní doby, byla-li dodávka do odběrného místa sjednána na dobu neurčjtou;
e) odstoupením dodavatele dle bodu A6.7. této smlouvy, a to ke dni doručení oznámení o odstoupení
odběrateli;

o v případě dle bodu A6.8. této smlouvy, a to ke dni doručení oznámení odběrateli;
g) zánikem odběrného místa, a to ke dni, kdy taková událost nastane.
A6.3. Odběratel je oprávněn tuto smlouvu jako celek vypovědět s 6-ti měsíční výpovědní IMtou plynoucí prvním
dnem měsíce následuJcího po měslci doručení výpovědi, a to pouze v případě, že dodávka do všech odběrných
míst je sjednána na dobu neurčitou. Ukončenhn této smlouvy jako celku se ukončuje dodávka do všech sjednaných
odběrných míst. Odběrate? je povinen umožnit dodavateli ktomuto dni provedem opatření souvisejících
s ukončením odběru tepelné energie a provedením posledního odečtu měřidel tepla na všech odběrných mSstech.
A6.4. V ostatnlch případech platí smluvní doby a výpovědní důvody uvedené pro jednotlivá odběrná místa v příloze
č. 2.

A6.5. Nenf-li v příloze č. 2 pro odběrné místo uvedeno jinak, je dodávka do tohoto odběrného místa sjednána na
dobu neurčitou, přičemž dodávku je možné vypovědět pouze písemně s 6 měsíčnf výpovědní Ihmou. Výpovědní
Ihůta začne plynout prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni doručení výpovědi. Dodávka tepelné
energie do odběrného místa bude ukončena v průběhu posledního dne výpovědní Ihůty. Odběratel je povinen
umožnit dodavate?i ktomuto dni provedení opatření souvisejíclch sukončením odběru tepelné energie a
provedením posledního odečtu měřidJa tepla.
A6.6. Ukončení íjodávky tepelné energie v průběhu výpovědnl Ihůty dle bodu A6.5. této srnlouvy je možné pouze
přehlášením odběrného místa na jinóho (nového) odMratele za současného splnění všech těchto podmínek:
a) odběratel uhradil veškeré své závazky vůči dodavateli včetně závazků ve splatnosti a případného
přlslušenství závazků včetně smluvních pokut;
b) nový odběratel má uzavřenou s dodavatelem platnou sm)ouvu na dodávku tepelné energie;
c) nový odběratel má přihlášeno přehlašované odběrmS místo (s odkládací podmínkou);
d) nový odběratel uzavře se stávajícím odběratelem dohodu o termínu přeh?ášení odbkného místa, kdy tento
termín musí být stanoven ke konci zúčtovacího obdobi (viz bod B 1 . ]. smlouvy);
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e) nový odběratel uhradí zálohu na dodávku tepelné energie pro první zúčtovacl období po datu přehlášen( a
předloží dodavateli doklad o provedení úhrady (výpis z účtu, ústřižek poštovní složenky, přlimový doklaď
dodavatele);

f) odběratel nebo nový odběratel doručí dodavateli doklady o splněírí výše uvedených podmínek nejpozději
5 pracovních dnů před dohodnutým termínem přehlUení.

A6.7, V případě prodlení odběratele s placenlm nebo plněním nepeněžitého závazku po dobu delší než tři měsíce a
v případě, že odběratel neoznámí převod práv a povinností forrnou prodeje podniku nebo části podniku ve Ihmě
uvedené v bodě A4.28. této sm?ouvy je dodavate? opráměn jednostranně odstoupit od této smlouvy nebo 3e3í části
specifikované rozsahem odbčrných míst s okamžitou účinnost( ke dni doručenf oznámení o odstoupení odběrateli.
Povinnosti dodavatele pak zanikají dnem doručenL Závazky odběratele tímto vzniklé po dobu trvání smluvního
víhu nezanikají. Odběratel odpovídá dodavateli za vzniklou škodu a ušlý zisk.
A6.8. V pffpadě, že dodavateli zanikne právo dodávat tepelnou energii ze zdroje tepelné energie, ze kterého je
zásobeno odběrné místo odběratele, tato smlouva zaniká v rozsahu dotčen«5ho odběm5ho místa. Tuto skutečnost je
dodavatel povžnen oznámit odběrateli.

A6.9. Pokud dojde k zániku smlouvy před ukončením zúčtovacfho období, bude konečné vyúčtování provedeno až
po ukončení zúčtovac[ho období, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

A6.lO. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající je odběratel oprávnď3n převést na úetí stranu pouze s předchozím
písemným souhlasem dodavatele, jinak je tento převod vůči dodavateli neplatný a Odběratel odpovídá dodavateli
za případnou vzniklou škodu.

A6,ll. Odběrná místa, do kterých ?1e s)ednĚma dodávka na základě tóto smlouvy, 3sou evídována dodavate!em.
Dodavatel se zavazuje nejméně jednou ročně zaktualízovat seznam odběrných míst a v případě, že došlo ke
zrm5ně, aktualizovaný seznam zaslat Odběrateli na včdomí.
čl. A7. Závěrečná ustanovení

A7.l. Ujednán(uvedenávtétosmlouvěsevztahujínavšechnasjednanáodběrnámístaodběratele(vizpřílohač.2)í
pokud není k odběrnému místu výslovn«! sjednáno jínak.

A7.2. Skutečností podstatně ovlivňující úroveň vyúčtování nebo uplatnění sankcí ve smyslu ustanovení čl. A5. této

smlouvy se povdují za prokázané, pokud byly zjištěny společně pověřenými zástupci obou smluvních stran a
pokud byl o předmětné věci vyhotoven zápis, potmený zástupci obou stran, nebo pokud byl o nich proveden
znalecký posudek, se kterým se měly obě strany možnost seznámit. Setkání záshipců se musí uskutečnit zpravidla
do 24 hodin od prokazatelného oznámení (telefonícky, osobně, elekí'ronickou ťormou, faxem, apod.) vzniku
předmětných skutečnosti druhé smluvní straně, nedojde-lí kdohodě na temžnu jiném. Pokud se setkání
neuskuteční z důvodů jedné ze smluvních stran mimo důvodů vyšší moci, má se tvrzení druhé strany za prokázané.
A7.3. Pro doručování se sjednává, že zásílka se má za doručenou uplynutím třetlho pracovního dne od odeslání
doporučeného dopisu na adresu druM smíuvnf sďany uvedenou v záhlaví tóto smlouvy jako adresa popř. kontaktní
adresa tam, kde se tyto údaje odlišují, a to í V případě, že se zásilka vrátí označená jako nedoručitelná nebo
nevyzvednutá v úložn{ době. Při doručování datovou schránkou platí fikce doručení dle platné legislativy.
A7.4. Smluvm strany se dohodly, že u dodávek tepelné energie nepodk5hajících ustanovením zákona č. 458]2000 Sb.
ve zněm pozdějších předpisů se na podmínky «lodávky tepelné energie použijí usmnovení zákona č. 458/2000 Sb.
a prováděcích vyhlášek přiměřeně.

A7.5. Smluvní strany se v souladu s ustanovenťm § 262 odst. 1) zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku ve
zněn{ pozdějšlch předpisů výslovně dohodly, že bez ohledu na jejich právní subjektivitu a povahu tohoto
závazkového vztahu se vztahy mezi stranami vyplývající z této smlouvy, které nejsou touto smlouvou výslovně
řešeny, budou řídit ustanoveními obchodního zákoníku. Touto dohodou nejsou vyloučena ustanovení občanského
zákonfku ospotřebitelských smlouvách a ustanovení zvláštnťch právních předpisů směřujíc[ch kochraně
spotřebitele.
A7.6. Smírčí doíožka

A7.6,1. Smluvní strany se tímto dohodly, že o majetkových sporech mezi nimi ve vztahu ke sjednávání ceny
tepelné energie a platebních podmínek ve vztahu k této srnlouvě, s výjimkou sporů vznáklých v souvíslosti
s výkonem rozhodnutf a spon! vyvolaných provM3n{m konkursu nebo vyrovnán'i, k jejicříž projednání a
rozhodnutí by j inak byla dána pravomoc soudu, bude rozhodovat jeden nebo více smírčích rozhodc«x.

A7.6.2. Na jmenování smírčích rozhodců se strany dohodly tak, že kaMá strana jmenuje jednoho srmrčího
rozhodce z řad odborníků v oblasti tepelné energie a cen, který nenf v pmcovnlm nebo obdobném poměru

ke straně, která jej určuje.
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A7.6.3. Třetího smlrčího rozhodce určí strany dohodou. Nedojde-li k dohodě, třetí smírčí rozhodce bude určen tak,
že každá ze stran navrhne nejméně dva další smírčí rozhodce, jejich jména napíše na lístek a vloži na
společné schůzce zástupců smluvnfch stran do nepnlhledné nádoby, ze které se provede výběr smírčího

rozhodce losem. Nebude-li možné určit třetího smírčího rozhodce tímto způsobem, sm?uvní strany se

dohodly, že třetího smírčího rozhodce jmenují smírčf rozhodci 1 a 2 již jmenovaní každou smluvní
8tTanOu.

A7,6.4. V ostatních záležitostech týkajících se smírčího rozhodce a smírčiho řízení se použijí ustanovení zákona
č. 216/1994 Sb. přiměřeně. Smluvní íany prohlašují, že se sjednáním výše uvedené smírčí doložky a
jejím obsahem souhJasí.

A7.7. Smluvní strany se v souladu s ustanovenim el 89a zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu ve znění
pozdějších předpisů dohodly na torn, že k projednávárí případných soudních sporů vzniklých mezi smluvními
stranamí po dobu platnosti této smlouvy i po jejfm záriiku bude místo obecného soudu žalovaného rozhodovat
věcnjS a mííitně přislušný soud dle sidla dodavatele.

A7.8. Tato smlouva je platná dnem podpisu obou smluvnlch stran. Uzavřerím této smlouvy se ruší veškerá
předcházející ujednání smluvních stran, která by byla vrozporu stouto smlouvou. Touto smlouvou se ruší
Smlouva o dodávce a odběru tepla pro vytápění a teplé užitkové vody č. 515/02T mimo jejích příloh, přičemž
uvedené rušené smlouvy se timto co do obsahu stávaji přflohami této nové sm?ouvy.

Sínluvnístrany.se
strany sedohodly
dohodly na tom, ž@
u4tanpvenítéto
í smlouvy se budou vztahovat na všechny vztahy mezi
A7.9, Sínluyní
žy,u3'0n7gní

uvními stranami
stranami ss účinností
účinností od
od data
data..!'!.'.'!.':?
!.?. .'j!:.!?.?L .
smluvními

A7.lO. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, znichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.
Veškeré změny a dodatky k této smlouv6 je momé činít pouze písemnou formou.

A7.11. Smluvni strany se zavazují akceptovat změny této smlouvy, ke kterým dojde vdůsledku změn obecně
závazných právních norem. Dodavatel v případě změn většího rozsahu oznámí změny odběrateli písemně a
vypracuje návrh dodatku ke smlouvě, kterým budou změny zapracovány do textu smlouvy.
A"l.12, Nesjednává se.

A"l.l3. Sm?uvní strany prohlašujl, že si tuto smlouvu včetně příloh před jejím podpisem přečetly, že údaje v ní jsou
úplné, pravdivé a platm5 k datu podpisu a že tuto smlouvu uzavírají po vzájemném projednání nikoli v tísni, či za
jinak jednostranně nevýhodných podmiek. Osoby podepsané na této smlouvě prohjašuji že jsou oprávněny
k takovému projevu vůle a že jsou oprávněny jednat jmónem smluvní strany, jménem které vystupuj I.
A7.14. Tato smlouva sestává z těchto částí:

A7.l4.l. č$t A - Smíuvní ujednání

čl.Al. Předmětsmlouvy
čl. A2. Vysvětlení pojmů

čl.A3. Cenaaúplata-zadodávku
čL A4. Práva a povinnosti stran
čl. A5. Sankce

čl. A6. Platnost smlouvy

čl. A7. Závěrečná ustanovení
A"l.J4.2.

část B - Všeobecné obchodní a dodací podmínky
čl. Bl. Platební a fakturačrí-podmínAyčl. B2. Pravidla pro vytápěnf a dodávku TV
č?. B3. Stanovení množství dodávky
<.1. B4. Zlíizenl nového odběmého místa

Á7,14.3.

část C - Přílohy

čl. B5. Reklarnační řád

Příloha č. l ,,Ceny tepelné energie"
Příloha č.2 ,,Přihláška k odběru tepelné energie"
Příloha č.3 ,,Platební kalendář záloh"

Příloha č.4 ,,Odběrový diagram"
Přiloha č.5 ,,Teplotní diagramy"
Příloha č.6 ,,Pověření odběratele"

Přfloha č.7 ,,Vzor průkazu zaměstnance"
Příloha č.8 ,,Seznmn odběmých mlSt"
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A7,15. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se některá ustanovení této smlouvy stanou nebo se ukáž[ být
neplatnými, se smluvní strany zavazují nahradit neplatné ustanoverí ustanovením platným, které svýrn smyslem a
ekonomickým úč!elem nejvíce podobá nahrazovanému ustanovenl.

A7.l5.l, V případě, že příloha bude v rozporu s ustanovením části A a B této smlouvy, mají přednost ustanovení
části A a B t«5to smlouvy před ustanoveními přflohy.

A7.15.2. V případě, že ustanovenf části A této smlouvy budou v rozporu s ustanoveními části B této smlouvy, mají
přednost ustanovení části A této smlouvy před ustanoverími části B této smlouvy.
A7.l5.3. Za rozpor se nepovažují ujednání vysvčtlující a zpřesňuj [cí smysl j{ných ustanovení.

V Olomouci dne:

10 -ílS- 2[I12

v

Q9ff,(,gg
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dne:
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za dodavateli
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ČÁST B
Všeobecné obchodní a dodací podmínky
čl.Bl. Platebníafakturačnípodmínky
Bl.l. Zúčtovacím obdobím je jeden kalendářní měsíc.

Bl.2. úplatazadodávkuteplaprovytápěníateplévodyjesoučtemoddělenýchčástekdleodst.B1.3.aBl.4.

Bl.3. Úplata za dodávku tepla pro vytápění je součinem množství tepelné energie' pro vytápění (v GJ)
spotřebované odběratelem a jednotkové kalkulované ceny za tento druh odběru (Kč/GJ).
B1.4. Úplata za dodávku tepló vody je součtern úplaty za dodávku vody a úplaty za dodávku tepla pro její
ohřev.

Bl-.4.1. Úplatou za dodávku vody se rozuml souč,in množství teplé vody spotřebované odběratelem (v m3) a
stočné)účtované
i
Její ceny (vodné - stočnél
společnostl dodávající vodu dodavateli, platné v příslušném
zúčtovacím obdotí (Kč/m3).

Bl.4.2. Úplatou za dodávku tepla pro ohřev teplé vody se rozumí součin množství tepla spotřebovaného
pro ohřev vody odebrané odběratelem a kalkulované jednotkové ceny za tento druh odběru.
B1.5. Výši úhrady za dodávku tepelné energie pro byty a výši úhrady za dodávku tepelné energie pro
nebytové prostory (dále jen nebyty) odběratele vyúčmje dodavatel odbčratelí do 15 dnů po skončení
zúčtovacího období.

B1.6. Zálohy

Odběratel se zavazuje k úhradě záloh na dodávku tepelné energie splatných předem v termínech a výši
stanovených za následujlcích podmínek:

B1.6.1. Zálohy se stanovují samostatně na jednotlivé měsíce. Podíi jednotlivých měsíců na
předpokládaných nákladech ria dodávku tepelné energíe v průběhu kalendářního roku se stanoví
smluvně. Pro každý následující kalendářní rok budou zálohy stanoveny spřihlédnutím
k předpokládané spotřebě a ceně za měrnou jednotku dodávané energie.
B1.6,2, Píatební kalendář měsíčních záloh za dodávku tepelné energie tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

B1.6.3. Platební kalendář záloh musl být mezi odběratelem a dodavatelem sjednán nejpozději do 31.12.
kalendářního roku předcházejícího kalendářrímu roku, ke kterému se platební kalendář záloh

vztahuje. Uzavírá-li- se smlouva v průběhu kalendáh'ího roku, musí být výše záloh sjednána při
uzavření smlouvy,

Bl.6.4. V př(padě, že do termínu uvedeného v předchozím bodě nebude mezi oďběratelem a dodavatelem
platební kalendář mčsíčrích záloh sjednán jinak, měsíční zálohy se stanovují ve výši 95% ceny
předpokládaného odběru.

Bl.6.5. Záloha Je splatná vždy k 5. kalendářnímu dni příslušného zú<!tovacího období, na který se záloha
poskytuje, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.

Bl,6.6. Na platby sjednaných záloh se vztahují všechna ujednánl smlouvy bez výjimky (např. termíny a
způsob splatnosti, -používání variabilních symbolů, smluvní pokuty atd.).
B1.7. Vyúčtovárí dodávky tepelné energie musí zahrnovat započtení uhrazených záloh a splňovat vešker«5
náležÍtosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 sb., ve znění pozdějších předpisů.

B1.8. Úhrada úplaty za dodávku tepelné energie je splatná na základě vyúčtování vterrnínu splatnosti

'uváděném"na FfaktJuř; standa:ráně je splatnos't-faktu'ry ;'Wno;ena'na- l Á- dnů od data vystaveni pokud nebyla
sjedn-ána jinak. Dodavatel se zavazuje odeslat fakturu odběrateli nejpozdčji v ?. pracovní den následující po
d'ní vysta:enL-Dodavatel sí vyhrazuje právo zkrátit termín splatnostÍ v případě neuhrazení záloh za dodávku

tepelné energie dodavatelem, a to od dalšího zúčtovacího období,

Bl.9. a Úhradou záloh a vyúčtování za dodávky tepelné energie se rozumí okaríížik připsání peněžních
prostředků ve prospěch účm dodavatele.

B1.10. Odběratel je povinen při platbč záloh používat variabilní symboly uveďené v platebn[m kalendáři záloh
a při úhradě faktur variabilní symboly uváděné na faktuře.

B1.1 1. ' Případnó nároky z reklamace dodávky tepelné energie nemají vliv na povinnost odběratele platit zálohy
a vyúčtování za dodávku tepelné energie.

'vizbodB3.l,
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čl, B2. Pravšdla pro vytápění a dodávku TV

B2.l, Dodávka tepe?né energie je uskutečňována vsouladu s ustanovením zákona č. 458/2000 sb., z.č.
406/2000 sb., z.-č. 455/199Í Sb. a prováděcích předpisů.

B2.2. Dodávka tepla pro vytápěnl je zajišťována v otopném období, které začíná 1. září a končí 31. května
následujícího roku.

B2.3. Dodávka tepía pro vytápění se zahá3í v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního

vzduchu v přísÍušné k»kalitě poklesne pod +l3oC ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje

počasl nelze očekávat zvýšení této teploty nad +l3oC pro následující den.
B2.4, Dodavatel mimo otopné období v období od 1.6. do 15.6., je-li to technicky možné, zahájí dodávky

tepla pro vytápění za podmínek uvedených v bodu B2.3 ., kdy odběratel i konečný spotřebitel mají v případě
nezájmu o-do'dávky tepla možnost jim -zamezit regulačním zařízenim instalovaným na oďběrném tepelném
nezájmu
zařízení2.. Po dohodě s odběratelem Ize zahájit dodávku i jinak (i rnimo.otopné otxlobí a bez ohledu na

vyvo) prumérnych teplot , připouští-li to technick a zásobovací podmm y .

B2.5, Vytápění se omezí nebo přeruší v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního 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 průmSrné denní teploty venkovníbo vzduchu pod +l3oC
se vytápění obnovl.

B2.6, V průběhu otopného období je zdroj tepe}né energže provozován tak, aby na odběrném místě byly

dodrže-ny gjednané -parametry (výkon, průtok teplonosné látky, dispoziční tlak teplonosné látky). Parametry
jsou sjednffiy vpřihlášce (př'íloha č. 2), teplotní křjvka a režim topení jsou sjednávány vteplotním
diagramu (pří?oha č. 5).

B2.7. Dodávka tepM vody je zajišt'ována celoročně, denně, a to dle sjednaného režimu ohřevu TV (příloha č.
5) s výjimkou podle bodu A4.23. smlouvy.

B2.8. Teplota topné látky v systému ústředního topení ('ÚT), měřená v mlstě předání dodávky, 3e regulována
ve výíaobním a rozvodném zařízení dodavatele v závislosti na teplotě venkovního ovzduší dje teplotních

diagramů4 vypracovaných pro jednotlivé lokality.
B2.9. Při poklesu tepjot pod -15oC, pokud si to vyžádá nutnost udržení chodu soustavy, je zahájen nouzový
provoz zdrojů tepelm5 energie (viz. bod. A2.28 smlouvy). Přerušen je okamžitě, když to podmínky
provozování uínožní.
B2.l O. Tolerance teploty teplonosní: látky, dle teplotních diagraínů, je stanovena na + 2oC s výjimkou dodávek
tepelné energie ze zdrojů tepelné energie na tuhá palíva, u njchž je stanovena na * 4oC.
H2.11. Teplota teplé vody, měřená na výtoku u konečného spotřebitele a kontrolně v odběrném místě (patě
i), 5p
je stanovena v rozmezí +45oC ú +60oC s výjimkou odběrových špiček spotřeby v objektech
objektu),
s

odběrate:
tele .

B2.12. Kontrola dodržovánl parametrů teplonosné látky se provádí měřením teploty teplonosné látky v místě
pFedání dodávky a měření teploty teplé vody na odběrm5m mlstě (patě objektu). Měření musí splňovat
následujlcí podmfnky:
a) měření se provádí za přítomnosti pověřených zástupců dodavatele a odběratele;
b) měření se provádí v ustáleném provozním st?vu v intervalech nejméně 15 min. po dobu nejvíce
1 hodiny;
c) z naměřených hodnot se vypočte aritmetický průměr, o výsledku se vyhotoví zápis, ve kterém musí
být uvedeno datum a hodina provedeného měření;
d) zápis musí být potvrzen zástupci obou smluvních stran;
e) mUení teploty Ize provádět trvale instalovanými teploměry, tep?oměry se záznamem m5řených
hodnot nebo dotykovými tep)oměry. Při vyhodnocování údajů mají přednost údaje měřidel s vyšší
třídou přesnosti.

2. z.Č. 406/2000 sb., %a, odst. 10
'. vyhl. č. l 94/2007- sb., § 2, odst. 5
:vÍz přlloha č. 5 smlouvy
5 vyhal. č. 19412007 sb., § 4, odst. l
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čl. B3. Stanovení množství dodávky
B3.l. Množství tepla pro vytápění, odebraného jednotlivým odběrateíem, je součtem množství
spotřebovaného tepla na každém odběrném mfstě.

B3.l.l. Množství spotřebovanóho tepla pro vytápění na jednotlivém odběrném mlstě se urč!í:
a) v případ6 měřeného odbčru z údajů patních měřidel spotřeby tepla instalovaných na vstupu do
odbčrného zařízení odběratele (popř{padě na zdrojí tepelné energie);

b) vpřípadě nemčřeného odběru zúdajů rozlišovacího měření na zdrojí tepelné energie nebo
teoretickým výpočtem ze spoďebovaného paliva;
c) v případě napojení více odběratelů na jedno odMrné mlsto, množsM tepla určené na odběrném
místě, bude rozděleno na jednotlivé odběratele poměrem podlahové plochy.

B3.2. Množství vody a tepla pro přípravu TV, spotřebované jednotlivým odběratelem, je součtem
oddělených odběrů vody a tepla stanovených na jednotlivá odběrná místa či jejich části sjednané v př[loze
č. 2 této smlouvy,
Pravidla pro přfpmd společné pMpravy tepM vody pro více odběrných míst

V případě přípravy TV z jednoho zdro3e pro více odběrných míst v zásobovaní5 lokalitě platí:

B3.2.1. Množství vody pro přípravu TV (Vc) spotřebovaru5 na zásobované lokalitě se určí zúdajů
centrálnťho vodoměru instalovaného na zdroji tepelné energie.

B3.2.2. Množství tepla, spotřebovaného pro přípravu TV (Q,) na zásobované lokalitě, se určí z údajů
mčřidla tepla pro TV na zdroj i tepelné energie nebo v přÍípadě neměřených odběrů výpočtem".
B3.2,3. Mnobtví vody, spotřebované odběratelem na odbčrném místč či jeho části, se určl poměrným
podílem z údajů centrálnlho vodomčru na vstupu vody do systému TV instalovaného na zdroji
tepelné energie. Podíl připadající na odběmé místo odběratele bude stanoven v souladu s platnou
legislativou následovně:

a) v případě obdržení údajů zpoměrových měřidel spotřeby teplé vady (bytových a nebytových

vodomčrů TV) od všech spotřebitelů, se údaj centrálního vodoměru (Vc) rozdělí úměrně podle
součtu údajů z poměrových měřidel spotřeby TV v zúčtovacích jednotkách. Pokud je instalováno
měření spotřeby tepk5 vody na vstupu do zúčtovací jednotky, použije se přednostně před součtem
úda.jů z poměrových m!'řidel spotřeby TV v zúčtovacích jednotkách údaj tohoto m5ření;
b) v případě, že:

- v některých objektech napojených na odběrné místo nejsou tnstalována poměrová měřidla, nebo
- za toto odběrné mfsto nejsou v dohodnutém tetmínu předány údaje z pomčrových měfidel spotřeby
TV, nebo

- je u bytového odbčru odběratelem uveden údaj o spotřebě, který se liší od průměrné spotřeby
v tomto odběrném místě za 12 předcházejících fakturačních období o vlce než 50%,
toto odběrné místo se povduje za neměřené a spotřeba vody se stanovf pro toto odběrné místo či

3eho část jako 1,5násobek srovnatelné spotřeby stanovené dodavatelem podle poslední mámó

-měřené spotřeby tohoto odběrného místa; nenf-li ani tato hodnota známa nebo došlo k podstatné

změně parametrů tohoto odMrného místa, dodavatel provede odborný odhad spotřeby;
B3.2.4. Spotřeba tepla pro přípravu TV na odběrných místech jednotlivých odběratelů se určí poměrným

podílem z celkového množství (určeného zúdaji
údajů měřidla tepla pro TV na zdrojí tepelné energie
nebo v případě netn6řených odběrů výpočtemn7),

B3.2.5. Podít připadající na odběrné mlsto odběratele či jeho část se vypočte tak, b údaj spotřeby tepla pro

-TV-(Q,')- na zdroji tepelné energie se rozdělíÍ na složku záíkladní (Q,%Z = 0,3 Q,) a sloňu
spotřební (Q,%s = 0,7 Q,).

Složka základní QTv.z se rozdělf na odběrná místa jednotlivých odběratelíu poměrem jejich
podlahové plochy,

Složka spotřební Q,%s se rozdělí na odběrná místa jednotlivých odběratelčí poní!rem množství
tepl«5 vody jimi spotřebovaní5 na odběrném místě stanoveným dle bodu B3 .2.3.
B3.2.6. Dodavatel na -žádost odběratele umožní nahlédnutím do podkladů ověřeítí vstupních údajů pro
ro;:d51ování=náklad'ň -za do:dávku tepelné energie na jednotlivá odběmá místa při společném mětení
množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst.
'?vizbod B3.7.
' yiz bod B3.7.
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aa'aa oai=eLi?- EA !t *?"--*-*o*B3.3. Dodavatel použije pro potřeby vyúčtování dle článku B3.2.3. a B3.2.5. této smlouvy údaje
z poměrových měřidel spotřeby TV odběr@tele za následujících podmínek:

a) údaje budou předávány souhrnně (součet všech údajů z poměrových měřidel zvětšený o údaj spotřeby
TV- ve společných prostorech - prádelna apod., a součet údajů z poměrových ím5řidel v nebytových
prostorech) samostatně za každé odMrné místo pro bytový a nebytový odMr za příslušný kalendářní
mbíc;

b) odečet musf být proveden v poslední den v měsíci;

c) předávané údaje musí být potvrzeny pověřeným zástupcem odběratele;

d) údaje musí být předány vždy písemně, a to osobně, e-mailem nebo ffixem dodavateli do 5. pracovního
dne v měsíci;

e) měřidla musí sp)ňovat požadavky metrologického zákoria' a musí být zabezpečeny proti nežádoucí
manipulaci, kdy za sp?nění těchto podmínek odpovíďá odMratel, který je případné nesplnění podm?ínek
pro použití takovýchto údajů pro rozúčtování povinen dodavateli oznámit.

f) Pokud údaj měřicího zařízeni ve spo}ečné připramě teplé vody je vyšši o 15 % nebo více než součet
údajů z poměrových měřidel vbch odběrných míst podle písm. a), rozdě?ují se náklady spoffební sloůy
ze všech odběniých rníst odpovídaJcí součtu údajů z měření ve všech odběrných místech jako složka
spoffební dle bodu B3-2.5., zbývajicí nák?ady jako slo&a základní dle bodu B3 .2.5. této smlouvy.
g) Pokud úda3e z poměrov5tch měřidel spotřeby TV nebudou předány stanovenou formou a ve stanoveném

termínu, nebo nejsou splněny podmínky PTO jejich použití, bude odběrné místo povúováno za
nerrdMené a bude se postupovat podle bodu B3.2.3. b) smlouvy.

B3.4. Pokud dojde k poruše měřidel tepeln«5 energie nebo prmoku ve vlastnictví nebo oprávněném užívám
dodavatele, umístěných v objektu odběratele, která nebyla způsobena cizím zaviněním, bude množství
do«3ávek tepelné energie stanoveno náhradnim způsobem dle bodu B3.6, tóto smlouvy.
B3.5. Neumožní-li odběratel dodavateli příship k měřidlům tepelné energie z důvodů na straně odběrate?e
(nepředáním klíčů, výměnou klíčů, instalací jiných bariér) vypočte se spotřeba náhradním způsobem dle
bodu B3.6.

B3.6. Náhradnl způsob výpočtu v případě poruchy měřidel QUT, QTV a V7y

B3.6,1. V přlpadě poruchy měřidel spotřeby tepla 'ÚT se odebrané množství stanoví v uvedeném pořadl
jedním z nfže uvedených způsobů:

a) dopočtem neměřených dnů (měřidlo v poruše, poškozeno nebo demontováno) ze dnů, kdy m!řidlo
vzúčtovacfm obdobi (kalendářní měsíc) rněřilo, výpočet se provede násobením počtu Do9
neměřených dnů zjíštěným průměrem spotřeby na počet D" měřených dnů;
b) porovnáním spotřeby ve srovnatelném objektu v příslušném kalendářním období;

c) přepočtem ze spotřeby tepla v přecházejícfm srovnatelném období (v případ!' stanovení rnnožství
tepla pro vytápění buďe prováděná korekce na rozdílnou náročnost období na vytápěnQ;
d) výpočtem z tepelné bilance objektů napojených na odběrné místo.
B3.6.2. Náhradní výpočet spotřeby QTV a V7y v případě poruchy měřide?:
- při poniše měřidla Q1-y z naměřeného V7y X QTV (průměrné za poslední tři měslce);

- při poruše měřidla %y z naměřeného QTV / QTV (průměrné za poslední tři měsíce);
- pFi poru!íe měřjd?a Qyy i V7y průměrem za pos?ednf tři měsice.

B3.6,3. Pokud bude množství dodávky stanoveno náhradním způsobem, dodavalel předloží odběrateli
výpočet, a to spolu s vyúčtováním (faktumu).

B3.7. V případě, že na domovním zdrojí tepelné energie (plynová kotelna, kotelna na tuhá paliva) nen{
insta]ováno měřidlo spotřeby tepelné energie, vypočte se množství dodané tepelné -energie ze
spotřebovaného paliva pro zdroj tepelné energie v souladu s platnou legislativou.

čl. B4. Zřizeni nového odběrného místa
B4.l. Odběrné místo se zřízuje:
a) přehlášením dle bodu A6.6. smlouvy;
b) zřízením nového odběrného rmsta.

B4.2. Zřízením nového odMrného místa se rozumí v případě měřených odbčrů instalace měřicího uzlu při:

a z.č. 505/1990 Sb. o metrologii ve znění pozdějších předpisů,
. axúú
99-.
viz bod
A2.22.
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B4.2.l. napojerí nového odběrného tepelného zařízení na zdroj či rozvod tepelné energže ve vlastnictvl
nebo oprávněném užívání dodavatele;

B4.2.2. vzniku samostatného odběrného tepelného zařízení oddělením nebo rozdělením stávajícJho
odběrného tepelného zařízerí;

B4.2.3. vzniku samostatného odběrného tepelného zařízen( způsobem výše neuvedeným.
B4.3. Nové odběrné místo zřídl dodavatel na písemnou žádost odběratele o zřízení nového odběrného místa
(dále jen žádost) a za splnění níže uvedených podmínek.
B4.3.1. 'ž,Most musí obsajnovat:

a) popis m{sta, kde má být nové odběrné misto zřízeno, doložený snímkem katastrální mapy;
b) doklad o vlastnictví objektu, kde má být odběrné místo zřfzeno a souhlas vlastníka objektu;
c) doklad oprávnční k jednání ťyzické osoby jménem právnícké osoby nebo organizace (pověřenf);
d) důvod zřízení nového odběrného místa a charakter odběru (bytový, nebytový, smíšený);
e) pohdované parametry dodávky teplené energie;
f) projektovou dokumentaci ke zřízení odběmého místa;
g) požadovaný termín zřízení odběrného místa;

h) u zřízenl nového odběmého mista dle bodu B4.2.2. také souhlas všech odběratek) oáebíra3icšch
dosud prostřednictvím společného odběrného tepelného zařízení.

B4.4. Náklady související s úpravou odběmého tepelného zařízenl z podnětu odběratele včetn!! projektu a
s osazením měřidla tepla hradí odběratel, měřidlo tepla dodá do«lavatel, pokud nebude písemně pFe«3em
dohodnuto j inak.

B4.5. žádosti jsou dodavatelem evidovány v pořadí dle data doručení, dojde-li vlce žádostí v jeden den, má
dodavatel právo volby pořadí.

B4.6. Dodavatel po obdržení žádosti provede do 30 dnů od doručení žádosti technické, investiční a
ekonomick«5 posouzení. Na základě posouzení dodavatel sdělí, zda je zřízení novóho odběrného místa
možné, pokud ano, tak stanoví výší předpokládaných nákladů na zřízení novdho odběrného místa

odběratele, předpokládaný term[n realizace, podí? odběratele na nákladech souvisejících se zajištěnlm
dodávky tepelné energie a podmmky připojení k rozvodnému tepelnému zařízení nebo zdroji tepelné
energie dodavatele'o.

čl. B6, Reklamační řád

BS.1. Vadné plněnf na straně dodavatele dle této smíouvy je odb!'ratel oprávněn reklamovat.
B5.2. Reklamaci dodávek tepelné energie (dále jen reklamací) je odběratel povinen uplatnit písemně na
adrese dodavatele ve IMtě do 30 dnů od zjištění vadného plnění dodavatele, nejpozději do 6 m5síců od
toho, co byla dodávka uskutečněna. Reklamace musí obsahovat údaj, že se jedná o reklamaci dodávky
tepelné energie, označení odběratele, dotčeného odb!!mého místa, popis vadného plnění a označení důkazů

o takov«5 skutečnosti, reklamovaný rozsah plnční a specífikaci, čeho se odběratel reklamací domáhá.
B5.3. Reklarnace bude dodavatelem posouzena vjednoduchých záležitostech bezodkladnč, vostatních
případech, kdy Ize o reklamací rozhodnout na základě dostupných a nepochybných údajů, ve Ihůtě 30 dnů
od uplatněnl reklamace. V případě nutnosti zjištění a zdokumentování skutkového stavu věci se tato Ihůta
příměřeně prodlužuje, o této skutečností dodavatel píseítmě uvědomí odběratele s připojením odůvodněnf.
B5.4. Uplatněná reklamace nemá vliv na platební povinnost odběratele a splatnost ceny a záloh dle této
smlouvy. Případné vzniklé nároky na slevu z ceny z důvodu oprávněné reklamace prokazatelně vadného
píněnl budou dodavate[em po jejich vyčíslení vyplaceny odMrateli ve Itultě dle bodu A5. 12. smlouvy na
jeho účet.

B5.5. Má-li odběratel pochybnosti o správnosti údajů měření nebo zjistí-li závaďu na měřicím zařízení, má
právo požadovat jejich přezkoušení. Dodavatel je povinen na základč odMratelovy písemné žádosti měřící
zař(zení do 30 dnů přezkoušet, a je-li vadné, vymčnit. Odbčratel je povinen poskytnout k výíněně měřicího
zařízení nezbytnou součinnost. Je-li na měřicím zařlzení zjištěna závada, hradí náklady spojené s jeho
přezkoušením a výměnou dodavatel. Není-li závada zjištěna, hraáí tyto náklady odběratel " .

B5.6. Pří zjištění poškození měřidel a zařízení nebo jejich plomb, nebo vpřípadě zjištěn( neoprávněné
manipulace s nimi, považuje se rek(amace bez dalšího jako neoprávněná.

B5.7. 'Při neoprávněné reklamaci, která je zjevně bezďůvoďná a neopodstatněná, se odMratel zavazuje zap latit
dodavateli smluvní pokutu dle bodu A5.lO. této smlouvy.

'o, z.č. 458/2000 sb., § 76, odst. 9, písm. e)
" z.č. 458/2000 sb., § 78, odst. 2
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§94'jEg.q
ns.s. Ostatní otázky reklamací a odpovědnosti se řeší dle přislušných ustanovení z. č. 513/}991 Sb. a

av souladW=s přísÍušnými-'normami a's obchodními podmínkami dodavatelů energií potřebných pro výrobu
tepelné energie.

B5.9. - Za reklamaci dodávek se nepovduje reklamace zjevr»ě nesprávně uvedených údajů ve 'faktuře za

'dod?ávku?"P;i"reklamacio ;jevně=ne'správn'ě uv;-ených ú'd-ajň-ve -faktuře za dodávku (označení odběrného
místa, označení odběratele, chyby v psaní a počtech a jiné-nesprávnosti) je odběratel povinen na tyto vady

Wpo;ornit a fakturu před splatností doručit zpa dodavateli, který zajistí její opravu a zašle ji zpět odběrateli.

Doba splatnosti v případě vystavení opraveín5 faktury z důvodu zjevně nesprávně uvedených údají'í začne

plynout znovu od avyastavení opravené-faktury.V případ6 neoprávněného vrácení faktury zíůstává splatnost
faktury nezměněna.

V Olomouci dne:

1 íl -(15- I[)11

v

@]-,(;).tí.ouc.1

dne: -3-05-2012

---------------- --------------)'--------- -----

za dodav,ile

/

í
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Číslo odběratele.' 50515

PMloha č. l

CENY TEPELNÉ ENERGIE
Platné od 01.01.2017 do 31.12.2017

UJEDNÁNÍ O CENĚ
uzavřené mezi:
Dodavatelem:

OLTERM & TD Olomouc, a.s.
Janského 469/8, Povel , 779 00 0lomouc
Zapsáno v obchodnim rejstříku. vedenéi'n
Krajským so?idem v Ostravě, zn. B/872

IČO: 476775 1l
DIČ: CZ4767751 l
a

Odběratelem:

Statutární město Olomouc

Horní náměstí 583, 779 00 0lomouc
Zapsáno v obchodnim rejstříku u Krajského soudu v Ostravě,
spisová značka Pr 989

IČO: 00299308
DIČ: CZOO299308

1. Smluvní straiiy sjednávají toto ujednání o ceně dodávané a odebírané tepelné energie a nosných médií na základě
ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. v návaznosti na zák. č. 458/2000 Sb. a zák. č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.

2. Cena dodávané a odebírané tepelné energie a nosných medií se sjednává v souladu s uzavřenou smlouvou
51 5/02T a je je3í nedílnou součástí.

3. Pro úplatu za dodávku vody pro přípravu TV platí ujednání smlouvy na dodávku tepelné energie.
4. Cena tepelné energie a nosného média je:
Sazba: C

Kč/GJ
Kč/GJ

Teplo TV
Teplo UT

K uvedeným cenám bude uplatněna daň z přidané hodnoty ve výši stanovené zákonem.

5. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit cenu tepelné energie v pMpadě změn obecně závazných předpisů, které budou mít
vliv na cenu tepelné energie.

6. Toto ujednání 3e platné dnem podpisu a je účinné od data Ol .Ol.20l7.

.1..'J..:3:t.:..lO.l6.

V Olomouci dne 12.12.20l6

V.................

Za dodavatele:
ivatele:

Za odberatele:

/

l

/'

-a

dne

@ 94"j4p?p
Smlouva o dodávce tepelné errergie
Příloha č. 2

PŘTHT,ÁŠKA
k odběru tepelné energňe od dodavatele

OLTERM & TD OLOMOUC, a.s.
]

pořadové číslo příhlášky

ODBĚRATEL
515/02T

Číslo smlouvy:
Firma (jméno):

Statutární město Olomouc - jesle tř.Spojenců 14

Sídlo (adresa):

Tř. Spojenců 14

Bankovní spojení:

ČS a.a. Olomouc

Číslo účtu:

IČ:

299308

DIČ:

772 00

l

DATUM ZÁHÁJENÍ ODBERU :
Spojenc't 14
ODBĚRNÉ MÍSTO 1) Spojenců 14
OBJEKTYNAPOJENÉ NA ODBERNÉ MÍSTO 2)

ZDROJ

ADRESA

Olomouc

01.02.2005

KOD ZDROJE

20139

KÓD ODBER.MÍSTA

:oí3912

číSLO

POČET -'

NAZEV

'Č'ísho -

POPISNÉ

BYTJED%.

KATASTR.ÚZEMÍ

PARCELNÍ

DÁTUM UKONČENÍ ODBERU :
V

Dodávka do výse uvedeného odběrného místa se sjednává na dobu:
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listů celkem: 2

listč.:l
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Přxloha č. 2

Smlouva o dodávce tepelné energie

ČÁST I.
PODLAHOVÁ PLOCHA

A) PODLAHOVÁ PLOCHA PRO VYÚČTOVÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE
BYTY

0

s TUV

iii

bez TUV

m2

NEBYTY

-..0 m2

0

s TUV

m2

-,í89.5p m2

bez TUV

B) PODLAHOVA PLOCHA PRO VYúčTOVÁNí TEPL UžITKOV VODY

BYTY sTUV Il

m2

m2

NEBYTY s TUV

čAST II.

PŘEDPOKLAD ODBĚRU

Předpoklad odběru tepla pro vytápění UT/rok

BYTY

GJ

NEBYTY

GJ

,Předpoklad odběru tepla pro .přípravu TLíVírok

BYTY

GJ

NEBYTY

GJ

Předpoklad odMru teplé užitkové vody/rok

BYTY

m3

NEBYTY

m3

ČÁST III.

PARAMETRY NA VSTUPU DO ODBĚ,RNt,HO MÍSTA POŽADOVANÉ ODBĚRATELEM

'i'/ -r m3/hod.

Proxtočné množství topného média

';'r)ooPa

Diferenční tlak

dle přílohy č. 5 ke smlouvě o dodávce

tepelné energie oC

Teplota topného média

A' " -' kW

Maximální příkon zařízení odběratele

?dodavatel

odběratel ,.

/

!

Poznámka:

l) adresa odběrného místa (adresa unústění měřidla, v případě neměřených odběrů - totožná s adresou zdroje)
2) adresy všech objektů zásobovaných tepelnou energií přes odběrné místo
/
J

listů celkem: 2

listč..'2

5

Srnloírva o dodávce repelné energie
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Daňový doklad

Příloha č. 3

Platební kalendář

PLATEBNÍ KALENDÁŘ ZÁLOH PRO ROK 2017
Č. sn'ilouvy : 515/02T
Číslo odběratele : 50515

Statutární město Olomouc

DODÁVATEL:

Jesle - Třída Spojenců 14

OLTERM & TD Olon'iouc, a.s.
Janského 469/8, Povel , 779 00 Cúloi'nouc

íčo 476775?Í

H@rní náměstí 583

DIC' CZ4767751l

779 11 0lomouc

Zapsáiío v obchodním rejstřiku, vedcnéiií
Krajskýni soudem s' Ostravě, zn. B/872

čísloťičtu/kódbanky: 1

ODBĚRATEL:
Statutární město Olomouc

Hlpmí náměstí 583, 779 00 0loi'ýiouc
IČO: 00299308
DIč: CZOO299308
Zapsáiio v obchodi'iim rejstřiku u Krajského soudu v Ostravě,
spisová značka Pr 989

V Olomouci

12.l2.20l6

dne

čísloťičt?i/kódbanky: 2

Dodavatel a odběratel se dohodli na těchto podmínkách poskytování záloh za dodávku a odběr tepelné energie v roce 2017:
A) Fakturační období: i'něsíční.

B) Termíny splatnosti záloh, jejích výse a variabilrí symboly jsou uvedeny v následujícím rozpisu:
ÚČetní ol-dobí
Í

Variabiliií symbol

Základ daně

DPH15%

Splatnost do

Celkem Kě

05.01.20l7

1170150515

02/2017

1170250515

06.02.20l7

03/2017

1170350515

06.03.20l7

04/20 17

1170450515

05.04.20l7

05/20 17

1170550515

05.05.20l7

06/2017

1170650515

05.06.20l7

07/2017

1170750515

07.07.20l7

08/2017

1170850515

07.08.20l7

09/20 17

1170950515

05.09.20l7

10/2017

1171050515

05.lO.20l7

1l/2017

1171150515

06.l1.20l7

12/20í7

1171250515

05.l2.20l7

C) 'Jýsc záloh je stanovena i'íct základě sjednaného odběru tepelné energie na všech odběrných místech odběratele s
měsíčním fakturačním obdoL*'n.

D) Na faktuře bude odečtena skutečná poskytnutá záloha.
E) Při změně cen tepelné encrgie je dodavatel oprávněn stanovit novou výši záloh.
F) Pro potřeby Kontrolního l-ilášení považujeme Variabilní symbol za Evidenční číslo daňového dokladu.
Tato dohoda je nedílnou soiičástí smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie.
Dodavatel:

12 -12- l016

V Oíoí'nouci dne: ...........'.............-

Za dodavatele

Odběratel:

19 -12- 2016
dne

v

Za odběratele

@ 0.LT E R M&T.D

Smlouva o dod«ftvce tepelné energie
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Příloha č.4

OLTERM & TD Olomouc, a.s., Janského 469/8, Povel, 779 00 0lomouc

ODBĚROVÝ DIAGRAM
smlouvač, 50515

ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 515/02T
Platnost pro rok: 2017
?201-390/120
pro OM č.:

Název OM: tř. SpojencŮ 14
Sazba:

Předpoklad množství odběru tepelné energie pro rok 2017
Byty i Byty i Nepyty i Nebytyi Teplo i Teplo i Sjednanývýkon(MW
in(MW) i Sjednanýobjemdodávky
(GJ)
Měsíc
UT i TV i UT i TV i celkem i celkem i výpočetstáléhoplatu

IListopadl
l Prosinec l
ICelkemi

l

l
l

l
l
l
l
i

l
l
1
l
l
1

I

1

l

l
l

l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l

1
l
l

l
l
t
l
l

l
l
l
1
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Odběratel:

12 -12- 2016
V Olomouci dne:

. 19 -12- 2D16
V .............................................. dne:

1
l
l
l

1
J
1

1

l

1

Práva a povínností vyplývající ze závazku odběru, byl-li sjednán, zŮstávají tímto odběrovým diagramem nedotčena.
Dodavatel:

l

l

l

l

l

l
l
l

l
l

l
l
l
l

F-5

l

l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l

l

l

l- (

l

rČerven?-

l

l

nebyty l byty l nebyty I????byty
l
l

l

-l

í

l

l-i

l
l

í

l

Unor l
Březen l

í

t

l

W

l
1
l
l
l
l
l
l
l
l

l

(GJ) i (GJ) i (GJ) i (GJ) i byty i nebyty

g 9!!!!!!!:,!

Příloha č. S

Smlouva o dodávce íepelné energie

120'l-390/000 Spojenců 14 - jesle

zdroj:

í

změna č.:

l

1

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovni teplotě):
yenkovní teplota:

iel í:} izl=iaoJ-sla 61 al 21..Ol -21 -41 -61 7.81.7l91.7Lq -141 -10

' -a:onlobl vodv Ů'T

l

%J,%

%% 7 0 + # - - - J -

denni

40

42

y

-,-..

44 i 46

-.

r" , 48
l

-

-=-

---=-

50

53

'

59

56

-Ai -44

l' sš

Bl
46

63

65

67

eg

71

73

/5

48

50

52

54

56

5tS

5U
'--S a

lí..ll

l

l

nočni útlum

í

l

l
l

i)lJj

I

:r= '

J
i

i

2;J

i

?l.: !?.:?? 'i ,b. .?

i

l

i

Teplotní křivka

T'

l

-i

l

l

I

t

+

i

i

l
í

F

l

j

l

l

1
l

I

l

I

I

-l

30

le

14

12

10

B

6

4

2

0

-2

A

-6

-8

-12

-10

.i4

-16

l

l

Venkovni teploía ('C)

2. režim provozu zdroje:
a) režim topeni:

základní (18 hod.):
prodloužený (17 hod.):
celodenni (24 hod.):

od 5,oo hod.

do 16,oo hod.

W

€

od 5,oo hod.

do 22,oo hod.

€

nočni útlum:

od 16,00 hod do 5,00 hod.

II?
[!
z

ANO

NE

ztížené podmínky:

jiný: korekce tep. UT prostor. termostatem +/- 13oC
topí se do +l8oC venkovní teploty
topí Po až Pá, SO, Ne pouze útlum dle venk. teploty
b) režim ohřevu TUV:

do 21 ,oo hod.
do 22,oo hod.

základní (16 hod.):
prodloužený (17 hod.):
celodenní (24 hod.):

od 5,oo hod.
od 5,oo hod.

noční útlum:

od 23,oo hod. do 5,oo hod.

jiný:

Datum platnosti od:

7. březen 2013

Dodavatel:

Odběratel:

OLTERM&TD Qlomouc, a.s.

čislo smlouvy: !515/12T
DaÝum: ,.j'4' t'f ,6>X'?

Statutární město Olomouc

podpis

podpis:
/

/

@0.LT E R MaT.D
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Příloha č. 6

POVEŘENí ODBĚRATELE
Wlí

ve smyslu ustanovení bodu A4.6.
smlouvy o dodávce tepelné energie
číslo 515/02T

ODBĚRATEL
Odběratej:

'?pjyaffiB/j@iffiW; E3r;atu,ta'r,n:í?' rne'S'-0 =OlOmO!.30.

Sídlo/adresa:-. Horri.:i.' nam*» '[7l'l 27 0LOhiOUC
Ič/Rč: S 299308

Statut.zástu

tímto pověřuje

za odběrné místo: Spojenců 14 (I201-390/120)
(l jako pověřeného zástupce pana (paní)

jménoapříjmení: ,,p

á,..... .r.č.(ČOP): ..5.3.

íJ' .e.QS .;1 »:'?
e S .L.l-L.
t a ?C!:FlÁ.a
u +v a'Zll.í.l.'J?
r rll' h O. 5i.í(:?.
rn e' Ss.t a!Ia.010. .U01.m0.OWl.0
u O '.u.c
* T I.,*,." @ '>" p 9 Ja. e n C lol
y ont aktní adresa: . . .u .'.: b j,tj.
kontalctní telefon: .

kontaktní e-rnaíl : ,Ja,

jednáním s pověřeným zástupcem dodavatele při řešení záležitostí týkajících se
podmínek dodávky a parametrů teplonosné látky v souvislosti s plněním ustanovení
předmětné smlouvy a pro komunikaci s tepelným dispečinkem dodavatele.
Výslovně je pak pověřená osoba oprávněna:

ke sjednávání příloh a v nich uvedených údajů v rozsahu:
a) Příloha č. 1 ,,Ceny tepelné energie?

ANO - ]SJE*

b) Příloha č.2 ,,Přihláška k odběm tepelné energie" ANO - '?
c) Příloha č.3 ,,Platební kalendář záloh?
d) Příloha č.4 ,,Odběrový diagram"

e) Příloha č.5 ,,Teplotnf diagramy?

ANO - ffl*

ANO - ?

ANO '!%J5'

k provádění kontrolních činnosff ve smyslu ustanovení bodu A4.8. a bodu
B2. 12. smlouvy.

V . Ol.o.rri..oH.c:,.. dne: ; ,-,,.,'7,7 , !, (, /c

Poveření přijímám. Vpřípadě mé nepřítomnosti se zavazuji do
:tick4 úkony
skutečnost oznámit a sdělit kontaktní osobu pro neodkladné faktick4
v souvislosti s dodávkou tepelné energie po dobu mé nepřítomnosti.
-y Ol.o.m.oia.ci...... dne: .g*7,,1.:i.igaQQ:9

/ pověřená osoba /
* Nehodící se škrtněte

id

@ 9LTF" R!!&TD
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Příloha č.8

OLTERM & TD Olomouc?,?a.s. Olom?ouc, Janského 469/8, PS': 77') 00
Seznam odběrných míst ÚT a TV
Číslo odběratele: 50515

Seznam odběmých míst, na které se vztahuje kupní smlouva: č. 51 5/02T

číslo odběrného místa: zkrácený název odběrného místa: číslo zdroje:
I20l-390/120

tř. Spojenců 14

I20l-390/000

název zdroje:
tř.Spojenců 14

Seznam obsahuje celkem 1 odběrné místo.
Seznam odběrných míst je platný ke dniOl.lO.20ll.

Dojde-li ke změně v rozsahu sjednaných odběrných míst, platnost tohoto seznamu zaniká. Dodavatel vydá aktualizovaný
seznam odběrných míst v souladu se smlouvou o dodávce tepelné energie.

12 -12- 2(Ill
V Olomouci dne:

Za dodavatele
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