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Dodatek č. 1 

Smlouvy o dodávce tepelné energie 

evid. číslo dodavatele: 162 – OTEV - 10 / M, datované dnem 6.12.2010 

který uzavřely smluvní strany: 

1. Zásobování teplem Vsetín a.s.  

se sídlem: 755 01 Vsetín, Jiráskova 1326 

IČ: 45192588, DIČ: CZ45192588 

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložka 420 

jejímž jménem jedná Ing. Michal Chmela, předseda představenstva a Petr Heincl, místopředseda 

představenstva  
držitel licence č. 310101526 na výrobu tepelné energie a licence č. 320101519 na rozvod tepelné energie 

ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. 
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 203400493/0300 

zaměstnanci pověřeni činností: 

ve věcech obchodních: Ing. Zdeněk Zbranek, tel. č. 571 815 216 

ve věcech technických: Milan Babica, tel. č. 571 815 202 

 

(dále jen „dodavatel“) 

 

2. Úřad práce ČR, Krajská pobočka ve Zlíně 

se sídlem:    Čiperova 5182,    76042    Zlín 

IČ:  72496991 

zapsané   

evidenční číslo zákazníka:   1232 

bankovní spojení:  Česká národní banka Brno, č.ú.:    0  / 0710  

jejímž jménem jedná :    Petr Janíček,  ředitel  

pracovníci pověření činností: 

ve věcech obchodních: Ing. Jana Bundilová, tel.: 950 173 412  

ve věcech technických: Jan Vaculík, tel.: 950 173 417   

korespondenční adresa: Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Vsetín, Pod Žamboškou 1024, 755 

01 Vsetín 

 

(dále jen „odběratel“) 

 

 

I. 

Smluvní strany konstatují, že dne 6.12.2010 byla uzavřena „Smlouva o dodávce tepelné energie“ 

evid. číslo dodavatele: 162-OTEV-10/M mezi dodavatelem Zásobování teplem Vsetín a.s. a 

odběratelem Úřad práce ČR, Krajská pobočka ve Zlíně, jejímž předmětem je dodávka tepelné 

energie pro vytápění do odběrného místa Pod Žamboškou č.p. 1024 (ÚP), Vsetín.  
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II. 

V návaznosti na instalaci a zprovoznění objektových předávacích stanic v domech v lokalitě 

VST Štěpánská v průběhu září 2012 se smluvní strany dohodly na následujících změnách a 

doplněních výše uvedené smlouvy o dodávce tepelné energie:  

 

1. Příloha č.2: Technické parametry odběrného místa, se nahrazuje novou, přepracovanou  

Přílohou č. 2: Technické parametry odběrného místa.   

2. V Příloze č.3: Cenové ujednání se mění znění odstavec I.2 takto: 

 

I.2. Smluvní strany sjednávají předběžné ceny za jednotku dodané tepelné energie (1 GJ), 

v souladu s Ceníkem tepelné energie, vydaným dodavatelem pro rok 2013, v následující výši: 

Cena tepelné energie pro vytápění na úrovni předání z domovní předávací stanice: 575,--Kč/GJ 

V uvedené ceně tepelné energie není zahrnuta DPH v zákonné výši.               

 

 

III. 

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dodávce tepelné energie včetně jejích příloh, nedotčená 

tímto Dodatkem č.1, zůstávají v platnosti. 

2. Tento Dodatek č. 1 včetně Přílohy č.2  je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá strana 

obdrží po jeho oboustranném podpisu  jeden výtisk. 

3. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu včetně přílohy. Smluvní strany 

se dohodly, že pravidla, sjednaná tímto Dodatkem č.1, se vztahují rovněž za období od 

faktického zprovoznění objektové předávací stanice v domě v září 2012 do data účinnosti 

tohoto Dodatku č.1. 

 

 

Příloha: Příloha č.2: Technické parametry odběrného místa 

 

Ve Vsetíně  dne  12.4.2013        Ve Vsetíně  dne  ……………….. 

 

 

 Za dodavatele Za odběratele 

 Zásobování teplem Vsetín a.s. Úřad práce ČR, Krajská pobočka ve Zlíně 

 

 

 

 

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

 Ing. Michal Chmela Petr Janíček      

 předseda představenstva ředitel  

 

 

 

 

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

 Petr Heincl   

 místopředseda představenstva 

 


