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Cena tepelné energie a nosného média je:

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

Teplo celkem
Teplo TV
Teplo ÚT

Sazba:
Kč/GJ
Kč/GJ
Kč/GJ

Odběratelem:
Bytové družstvo Olomouc, Jižní
Horní náměstí 1, 771 00 Olomouc

CZ25861255
25861255IČO:

DIČ:

Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr., vložka 1382

Dodavatelem:
OLTERM & TD Olomouc, a.s.
Janského 469/8, Povel , 779 00 Olomouc

CZ47677511
47677511IČO:

DIČ:

Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném
Krajským soudem v Ostravě, zn. B/872

a

1.

2. Cena dodávané a odebírané tepelné energie a nosných medií se sjednává v souladu s uzavřenou smlouvou

Pro úplatu za dodávku vody pro přípravu TV platí ujednání smlouvy na dodávku tepelné energie. 3.
4.

5.

6.

Dodavatel si vyhrazuje právo změnit cenu tepelné energie v případě změn obecně závazných předpisů, které budou mít

Toto ujednání je platné dnem podpisu a je účinné od data 01.01.2018 nebo dnem zveřejnění v registru smluv, podléhá-li 
tomuto zveřejnění, a to dle toho, který okamžik nastane později. Nabude-li toto ujednání účinnosti dnem zveřejnění v 
registru smluv, pak se smluvní strany dohodly, že ujednání obsažená v tomto ujednání se použijí i na právní poměry ze 
smlouvy, vzniklé mezi smluvními stranami od 01.01.2018 do okamžiku nabytí účinnosti tohoto ujednání.

Za odběratele:
..................................................................

V.....................................................  dne ................................

Příloha č.1 Číslo odběratele: 50801

CENY TEPELNÉ ENERGIE

Smluvní strany 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.

801/05T a je její nedílnou součástí.

vliv na cenu tepelné energie.

Platné od 01.01.2018 do 31.12.2018
UJEDNÁNÍ O CENĚ

uzavřené mezi:

V Olomouci dne 12.12.2017

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

7. Smluvní strany se dohodly, že má-li být tato příloha v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv ("ZRS"), 
uveřejněna prostřednictvím registru smluv, pak její uveřejnění se zavazuje zajistit na své náklady postupem stanoveným 
výše uvedeným zákonem dodavatel. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že před uveřejněním této přílohy v 
registru smluv zajistí dodavatel znečitelnění těch ustanovení, která představují výjimku z povinnosti uveřejnění podle §3
odst. 1,2 ZRS, a to ustanovení tvořící obchodní tajemství dodavatele (cena tepla za GJ, objem tepla v GJ za určité období,
velikost smluvního výkonu, cena za MW smluvního výkonu, výše záloh, cenové vzorce) a dále osobní údaje, vč. 
podpisových vzorů zástupců smluvních stran.  Odběratel prohlašuje, že se zveřejněním souhlasí a že tato příloha 
neobsahuje žádná další ustanovení (nad rámec výše uvedených), která by požadoval znečitelnit. V případě, že dodavatel 
uveřejnění tuto přílohu v registru smluv v souladu s tímto ujednáním, zavazuje se odběratel nezveřejnit tuto přílohu v 
registru smluv duplicitně.

DOKUMENT PODEPSÁN DNE: 20.12.2017


