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Smlouva o dodávce tepelné energie č. 162 – OTEV – 10 / M  ze dne 6.12.2010 

Cenové oznámení 

V souladu s uzavřenou smlouvou o dodávce tepelné energie č. 162 – OTEV – 10 / M   ze dne 

6.12.2010, příloha č. 3 „Cenové ujednání“, článek V.,  Vám sdělujeme, že předběžná cena tepelné 

energie pro vytápění, případně pro přípravu teplé vody (TUV), vykalkulovaná pro kalendářní rok 

2018, je pro jednotlivé úrovně předání tepelné energie (způsoby připojení odběrného tepelného 

zařízení) uvedena v přiloženém „Ceníku tepelné energie na rok 2018“ ze dne 11.12.2017. 

 

Cena tepelné energie pro vytápění: 

z domovní předávací stanice:                                 541,00   Kč/GJ 

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

Toto cenové oznámení představuje změnu výše uvedené smlouvy o dodávce tepelné energie a je 

její nedílnou součástí.  

Úřad práce ČR, Krajská pobočka ve Zlíně je povinný subjekt dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv (dále ,,registr smluv“). Společnost Zásobování teplem Vsetín a.s. bere na vědomí, že 

smlouva o dodávce tepelné energie č. 162 – OTEV – 10 / M  ze dne 6.12.2010 včetně všech 

dodatků smlouvy a cenových oznámení, podléhá uveřejnění v registru smluv. 

Úřad práce ČR, Krajská pobočka ve Zlíně provede uveřejnění smlouvy o dodávce tepelné 

energie č. 162 – OTEV – 10 / M  ze dne 6.12.2010, resp. tohoto cenového oznámení, 

v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů od obdržení tohoto 

cenového oznámení. 

 
 
S přátelským pozdravem 
 

                                                  Ing. Michal Chmela 
 
 
 

  předseda představenstva 
 

Příloha:  Ceník tepelné energie na rok 2018 (předběžně kalkulované ceny) 


