
4'ÍJ"
ČEZ ENERGO

Dodatek č. l ke Smlouvě o dodávce tepelné energie
číslo smlouvy Dodavatele:

číslo smlouvy Odběratele:
A. Smluvní strany:

A.l. Dodavatel (dále pouze ,,Dodavatel")
společnost.' ČEZ Energo, s.r.o.

Karolinská 661/4,
sídlo:

18600 Praha 8

společnost je zapsána v obchodnin? re/"s/jřiku vedeném Měsíským
soudem v Praze, odlil C, vložka /63691
IČ: 29060109
DIČ: CZ29060109

zastoupeni:

jhnkce:

zastoupeni:

jňmkce:

bankovní spojeni:

číslo účtu.'

jednatel

jednatel

Komerční banka, a.s.

oprávněnje&at za společnost ve věcech obchodních:

tel.:
e-mail:
oprávněnjednat za společnost ve věcech technicAých:

teL:
e-mail:
oprávněnje&at za Spo/ečnos/ ve věcech provozních:

tel.:

e-mail:

Za Doda\mek (1\· čril /.[ůl1i: Slr:inka l:.: IS Za OdbCratclc 0\ ěřil mčni:



Mčez ENERGO

A.2. Odběratel (dále pouze ,,Odb&ate1"):

. Česká republika - Krajské ředitelství policieSpo/ecnost: . ,Moravskoslezskeho kraje
30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravskásídlo: Ostrava

IČ: 75151502
DIČ:

zastoupeni:
funkce:
bankovní spojeni:

číslo účtu:

adresa pro

fakturaci:

CZ75151502

náměstek ředitele pro ekonomiku
Česká národní banka

30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská
Ostrava

oprávněnjednat za společno.st ve věcech obchodních:

oprávněnjednal za společnost ve věcech /echnických.'

oprávněnjedhal za ,spo/ečnos/ ve věcech 1echnic§ch:
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ČEZ ENERGO

Preambule
1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 30. ll. 2012 Smlouvu o dodávce tepelné energie

(dále jen ,,Smlouva").

2. Smluvní strany uzavřely Smlouvu mj. i v návaznosti na skutečnost, že Dodavatel
nainstaluje do předmětu nájmu dle Smlouvy o nájmu části nemovitosti (kotelna) uzavřené
paralelně se Smlouvou kogenerační jednotku.

3. Smluvní strany shodně konstatují, že k instalaci KGJ do předmětu nájmu nikdy
z objektivních důvodů nedošlo a v budoucnu ani nedojde.

4- S ohledem na shora uvedené skutečnosti, uzavírají smluvní strany tento dodatek ke
Smlouvě.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodli na následujících změnách Smlouvy, která jako celek nově zní
následovně:

1%eambule
A) Odběratel je vlastníkem nás/edujici nemovitosti (vše dále pouze ,,Nemovitost') zapsané u

Katastrálního úřadu pro Moravskos/ezs@ kraj, katastrálnipracoviště Ostrava na LV2080
pro obec 554821 Ostrava, kaúústrálni území 71407/ Vítkovice."
- pozemku parc. č. 39/3 o celkové yýměře 25/0 m' (zastavěná plocha a nádvoří), jehož

součástí je budova č. p. 55 v části obce Ostrava Vítkovice (včeíně stavebního
technologického íybaveni), (díle jen ,,Budova ').

B) Odběratel a Do&rvate/ uzavřeli Smlouvu o nájmu (dále pouze ,,Smlouva o nájmu '), na
základě které pronajal Odběratel Dodavateli mimo .jiné nebytové prosloty umislěné
)' Budově (díle pouze ,,»"edmět nájmu '), a to za účelem Yýřoby a doäh'ek tepla pro
Odběratele.

ČĹánekl
p!ředmět smlouiy, specifikace plněnl; mnoŽství a kvalita dodávek

/./ Předmětem této sm/ouíyje závazek Dodavatele doakival Odběrateli tepelnou energii ze
Zařízeni do odběmých míst Odběratele uvedených v příloze č. l léto smlou'y (díle pouze
,,Odběrná místa ') a závazek Odběratele ĺuĺo tepelnou energii odebrat a zaplaíií za ni
cenu sjednanou p této smlouvě.

/.2 Za splněni dodávky v Odběrném místě se považuje přechod teplonosného média do
zařízeni Odběratele v Předh'acim místě. Kpřechodu vlastnictví dodh'aného tepla
v Odběrném místě mezi smluvními stranami dochází při vstupu tepla ab zařízeni
Odběratele v Předivacim místě.

l. 3 DMávku tepelné energie měřía účtuje Do&rvaíelpodle úahjů instalovaného měřiče tepla
(dále pouze ,Měňdlo'), jehož metrologické a technické vlastnosti byly ověřeny
příslušným stáihim orgánem, a herě v Odběrném místě na své nák/adv instahg"e, zapojí
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ČEZ ENERGO

a udržuje tak, aby .jim bylo zabezpečeno přesné měřeni dodávek tepelné energie
Odběrateli.

/.4 Předpok/á&ný časovýprůběh odběru tepelné energie a tepelný yýkon Zařízenije uveden
v příloze č. l k této smlouvě.

1.5 Konkrétni sjeahané parametry dodávek tepelné energie,jsou následující (d7lši®eciŇkace
.je uvedena v přílohách této sm/ouyy):
Teplonosné médium:
Teplota teplonosného média Ĺýstupní/í'stupni mar. v Předivacim misíě:
Maximálni tlak v soustavě Odběratele v Předávacím místě:

Parametn' primárního topného média z přeaůvaci stanice budou:
Teplota při -/5 "C přiv&zpátečka:

teplá voah

Dodivka tepla pro ústřední topeni v době:
s nočním útlumem v době.'
Doáívka teplé voafy v topném období y době."
Dodivka teplé voc(y mimo topné období v době.'

Předivacim místem je." Měřidlo

od 05.00 hod do 22. 00 hod
od 22.00 hod. dc) 05.00 hod
od 06.00 hod. do 22.00 hod
od 06.00 hod. do 22.00 hod

Napojovacím místem pro zařízeni Odběrateleje.' úředně ověřené měřidlo napaíěkotelny.

ČÚnek II
Ceny za dodávky tepla

2.1 Cena tepelné energieje tvořena v souladu se zákonem č. 526//990 Sb., o cenách, ve znění
poz&"jšíchpředDisů, v souladu s prováděcí Yyhláškou Č. 450/2009 Sb., ve zněnipozdějších
př@isů a v souladu s platnými cenoiými rozhodnutími Energetického regulačního
úřadit

2.2 Odběratel se zavazuje uhradit Do&vateli cenu tepelné energie ve Yýši a za poahúnek
sjeahaných v příloze č. l k léto smlouvě. Jakékoli platby za tepelnou energii dle léto
smlouvy budou hrazeny na výše uvedený účet Dodavatele, a to řádhě a včas.

2.3 Dodan'a/e/ bude zúčtovávat dílčí platby (zálohy) a jystayovat potřebné platební doklaQj'
řádně, včas a ve Sjednaných lhůtách.

2. 4 Účetním a fakturačním obdobím je vžQy kalendihií rok, pokud si strany nedohodnou
jinak. Při doúhtečné změně účemiho období na žádost' Odběratele bude účtován poplatek
za zpracováni ve Yýši O, ] % ročních nákladů na tepelnou energii.

2.5 Oáběralel se zavazuje posb'tnout Doäwateli í'ždv do /0. pracovního &e každého
kalendiřniho měsíce zálohu na kupní cenu docMvané tepelné energie ve pýši, kterou mu
Dodivatel písemně stanovi s přihlé&utim k plánované celoroční spotřebě Odběratele.
Takto stanovené zálohyje Odběraíelpovinen platit na účet Do&rvatele, uvedený v záhlaví
této smlouíy. Rozhodující pro posouzeni včasnosti platby je datum, kQy úhra& byla
přjpsána na účet Do&vatele.

2. 6 Dodm'atelje oprávněn změnit iýši stanovených měsíčních záloh v přOa&" změn vstupů
(zejména cena zemníhoplynu), které budou mil vliv na výši celkoíých nákladů na doäivku
tepelné energie anebo ukáže-li se, že stanovené zálohové platby jsou vzhledem
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kprůběžnému odebíranému množství íepelné energie Odběratelem nepřiměřené. Změnu
íýše záloh sdělí Doda)jatel Odběrateli piseŕnně. Nové zálohové platby je Odběratel
povinen platit počínaje následujícím měsícem po obdrženi písemného sdělení o změně
Yýšé záloh.

2. 7 Faktury za dodívky tepla budou jyslavoyány se splatností 14 dnů ode ähe íystaveni
,faktiuy.

2.8 Při prodlení sjakoukoli platbou dle této sžnlou'y je Dodavatel oprávněn požadovat po
Do&wateli smluvní pokutu z dlužné částky ve jýši 0,05 % z dlužné částky za kafždý
započajý den prodlení s platbou při prodlení do 30. dne včetně a ve Yýši O, 08 % z dlužné
čás©' za každý započa(ý den prodlení s platbou od 31. dne prodlení do zaplaceni.

Článek III
Trvání a ukončeníplatnosti smlouiy

3.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti ahem podpisu oběma smluvními stranami, g:
dne I. l. 20/3.

3.2 Odběratel zaháji odběr tepelné energie (MIc také pouze ,, TE') nejpozději l. l. 2013.
3.3 Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou s lim, že její platnost skončí uplynutím 8 let

ode dne nabyti účinnosti léto smlomy, {j. 31. 12. 2020. Smluvní stTany ujeáiávaji, že
pokudjedna ze smluvních stran VŽ©' ne/později 12 měsíců před ukončením plamosti této
smlouíy nedoručí d'uhé smluvní straně písemné oznámeni ojejím skončeni, tato smlouva
se automaticky prodlužuje o dalších 8 let za jinak nezměněných pcxhnínek. To platí
automaticky i díle pro Úždé &dši následné prodlouženi této smlouvy.

3.4 Talo smlouva může být ukončena pouze písemnou dohodou smluvních stran
k &hcdnutému duu.

3.5 Smluvní stratyjsou oprávněny od této smloujy odstoupit pouze v přkadě, žeje to v íéto
smlouvě či vjejích přílohách Yýs/ovně sjednáno nebo v přmadě, že ahíhá smluvní sĹrana
poruší tuto smlouvu podStatným způsobem.
Y léto souvislosti smluvní strany s/"ednávaji, že za podstatné porušeni povinnosti je

považovánojen.'
a) bezdůvodné přerušenido&v» tepelné energie Doahvatelem po dobu delší než 3 &y,

to všakpouze v přk'adě, že Dodavatelpo uplynuti této doby neobnovidodivku tepelné
energie ani v doahtečně přiměřené lhůtě /0 dnů po prokazatelně domčené písemné
Yýzvě Odběratele,"

,b) prodlení Odběratele se zaplacenim ceny za do&nou tepelnou energii po dobu více
než 10 dnů, to všakpouze v přPadě, že Odběratelpo uplynuti této doby neuhradicenu
tepelné eHergie ani v do&tečně přiměřené lhůtě /0 dnů po prokazatelně doručené
písemné Yýzvě Dodn'ate/e;

3.6 Vsouladu s ustanovením § 1727 zákona č. 89/20/2 Sb., občanský zákoník, v platňém
znění, je ťalo smlouva vzájemně závislá se Smlouvou o nájmu. Zánikjeahé z těchto smluv
jiným způsobem než splněním nebo způsobem nahrazujícím splněni způsobuje zánik
ostatních závislých smluv, a to s obdobnými právními účinky. Ukončení platnosíi a
účinnosti této smlomy teQý automatic/ty jyvo/á ukončeni platnosti a účinnosti Sm/ou'y o
nájmu a naopak.
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Článek IV
Ostatní ujednání

4./ Odběratel podpisem této smlouvy prohlašuje, Že mu .je znám účel této smlouvy a je si
vědom toho, že Doahvatel invesíuje do rekonstrukce Nemovitostí (Ĺj. do Jínančniho
zhodnoceni Nemovitosti) své Jínančni prosĹředky v řádu mnoha set tisíc Korun čes/ých.
Odběratel bude proto odebírat tepelnou energii ze zařízeni Do&vate/e j'ž(ty přednosmě
předjinými zaoii tepelné energie, a to za podmínek uvedených v této smlouvě a jejich
přílohách.

4.2 Práva a povinnosti mluvních síran z této sm/ouíy nplµa/"ici přechází aulomalicky na
jejich právnínástupce, a také na všechnyjejich dar/ši právninástupce. Zaprávní nástupce
jsou považováni i nabyvatelé prostor, které jsou zásobovány teplem podle této smlouíy.

4.3 Ypřipadě, že dodávka tepelné energie bude přerušena z důvodu vad nu kterékoliv z
Nemovitosti, neodoovidi Dodavatel až do okamžiku odstraněni vad na Nemovitosti za
tento přiDad přerušení doauvky tepelné energie a zároveň neodpovidí za přiDadnou
škodu tím způsobenou.

4.4 Vztahy a otázky touto smlouvou yýslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 458/2000 Sb., energelický zákon, ve
zněnípozdějších předoisů.

4.5 Ostatní podminky dodhEy tepelné energie se řídí přílohami č. l (Cenové ujednáni a
odběroyý diagram) a č. 2 (Obchodní podmin») této sm/omy. Smluvní strany v této
souvislosti prohlašuji, že si (yto dokumen(y prostu&valy a že na ně ve všech jejich
asuektech poh/ižijako na nedílnou, závaznou a Yynu/ilelnou součást této smlomy.

4.6 Vpřimdě, že je nebo se stane některé ustanovení tělo smlomy neplatné, neúčinné nebo
neíykonatelné, nebude tím dotčena plaínost, účinnost a lykonatelnosl ostaínich
smluvních ujednání. Smluvní stranyjsou povinnyposkymoul si vzájemnou součinnostpro
to, aby neplatné, neúčinné nebo nelykonaíe/né ustanoveni bylo nahrazeno íakoyým
ustanovením platným, účinným a Yykonatelným, které v nejíyšši možné miře zachovává
ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením.
To samé platí i pro přů'adsmluvni mezery.

4. 7 Tato sm/om'a je vyhotovena ve dvou Yyhotoveních, z nichž každí smluvní strana obcůži
pojednom yyhotoveni.

4.8 Smluvní strany sYýňii podDiSy potvrzují, že se s poahtínkumi této smlou)y řádně
seznámily, souhlasí s nimi a že smlouva íyja&ujejejich pravou a svoboúhou vůli.

4.9 Nedílnou součásti této smloutyjsou přílohy:

a) Příloha č. l - Cenové ujednáni,
b) Příloha Č. 2 - Odběroyý diagram,
c) Příloha č. 3 - Obchoahípoah!ínky

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně Přílohy č.l - Cenové ujednání, Přílohy Č.2 -
odběrový diagram a Přílohy Č.3 - Obchodní podmínky, které nově jako celek zní
následovně:
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Příloha č. l - Cenové ujednání

CENA

Cena tepelné energie je kalkulována a sjednána v souladu se zákonem Č. 526/1990 Sb., o
cenách, ve znění pozdějších předpisů s prováděcí vyhláškou Č. 450/2009 Sb., ve znění
pozděj šich předpisů, a v souladu s platnými cenovými rozhodnutími Energetického
regulačního úřadu k cenám tepelné energie.

Cena tepla v místě měřeni se účtuje formou jednosložkové ceny. K této ceně bude připočítána
daň z přidané hodnoty v aktuální zákonné sazbě.

Cena se určuje na základě ceny spotřebovaného a skutečně odečteného množství plynu,
elektrické energie a vody z měřicích zařízení, které jsou potřebné pro pohon zařízení a skutečné
výše poplatků za znečištění ovzduší v daném účtovacím období. Dále z výše nákladů vlastníka
technologie na pořízení a údržbu technologie a ostatních fixních nákladů a zisku provozovatele.
V případě, že odběratel zastaví zcela a neohlášeně odběr tepelné energie, je povinen uhradit
dodavateli smluvní pokutu ve výši: výchozí smluvní roční spotřeba tepla v GJ vynásobená
cenou tepla v KČ/GJ v příslušném roce. Splatnost smluvní pokuty je 3 l. 12. přísluŠného roku.
Toto ustanoveni se nevztahuje pro případ zastavení odběru z důvodu vyšší moci,
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Příloha č. 2 - odběrový diagram

., W W Předpokládaný Tepelný výkoncislo odberu Mesto ulice cp. m
odber GJ (kW)

l. Ostrava Vítkovice Výstavní 55/705

Celkem

Předpokládaný časový průběh odběru tepelné energie:

Měsíc Odběr
tepelné
eneVie v GJ

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Záři
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem
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Příloha č. 3 - Obchodní podmínky

dod&ek t©ďňé energie ČEZ Energo, &ř.0., Ze ahe 1.1.2014, pro ústřední vytápění a teplou vodu, ujednané

podle

§1751 a násL Mkoim Č 89/2012 Sb., občanský zákoník ve zněm"pozděĹškh zméh a doplňků,

(dúkjen nObchodm"podnu"ng'y.

Obchodní podminh' obsahuji smluvní ustanoveni závazná pro obě smluvní strany. Obchodní podminky tvoří
nedílnou součást Kupních smluv o dodávce tepelné energie (dále jen ,,KSODTE:') uzavíraných sjednotlivými

.odběrateli.

Odchylná ujednáni obsažená ve KSODTE mají přednostpředzněnim těchío Obchodních podmínek.

V Ostravě dne /.1. 2014

ČástA

Vymeuni'pojmů a zkratek

Pro účely těchto Obchodních podmínek se uváďě/'i
některé pojmy azkratAy, jejichž de/íniceje následu/icí:

distributor tqx:lné energie - vlastník nebo nájemce
rozvodného tepelného zařízeni, ktetým se tepelná
energie dopravuje nebo transformuje a dodává k
dalšímu tyužitijinéjýzické či právnické osobě, dálejen
,, distributor "
dodavatel tepelné energie - ČEZ Energo, s.r. o., se
sídlem Karolinská 66//4, 186 OOPraha 8 -Karlín, dále
jen ,, dodavatel"

dodávkou tepelné energie - dodávka energie /ep/a
nebo chladu k dalšímu íyužih' jinou jýzickou či
právnickou osobou," dodávka energie tepla k dalšímu
využití se uskutečňuje ve veřejném zájmu, dále takéjen
,,dod&&",

odběraúd tepelné energie - distributor, vlastník či
společenství v/asM/ků odběrného tepelného zařízení:
odběratelem může být také konečný spotřebitel;
dodávka tepelné energie přímo kmečnému spotřebiteli
je poíbniněna přinťým odběřem pro všechny konečné
spotřebitele v centrálně íylápěném objektu, dále jen
,, odběratel ",

odba tepďné energie - převzetí dodávky tepelné
energie od yýrobce nebo distributora ke konečné
spotřebě nebo dalšímu íyužiú,

odběrné mislb - místo plnění stanovené ve smlouvě o
dodávce tepelné energie, v němž přechází tepelná

energie z v/asmictví dodavatele do v/wtnicNí
odběratele,

odběrné Wpelné cařizem" - zařízeni připojené na
zdroj či rozvod tepelné energie určené pro vnitřní
rozvod a spotřebu tepelné energie v objektu nebo
jeho části, případně v souboru objektů odběratele,
dále také jen ,,zařízeni ",

rozvod tepelné mergie - doprava, akumulace,
přeměna parametrů a dodávka tepelné energie
rozvodným tepelným zařízením,

roZvodné t©ďňé zařízem" - zařízeni pro dopravu
tepelně energie tvořené tepelnými sítěmi a
předávacími stanicemi; odběrné tepelné zařízení
není součástí rozvo&ého tepelného zařízení,

tepelná energie - energie tepla nebo chladu
obsažená v teplonosné látce,

vymezené území - oblast Yýkonu licencované
činnosti dodmatele tepelné energie,

výrobce -Bzická či právnická osoba, která tepelnou
energii získává z paliv nebo jiných jypú energie a
vyrobenou energii dodává,

zcbo/ tepelné energie - zařízení včetně nezbytných
pomocných zařízeni a stavebních části, v němž se
yyuživánim paliv nebo jiné fortny energie získává
tepelná energie, která se předává teplonosné látce,
dále takéjen ,,zdroj ",

objekt - ucelené stavební dílo technicky propojené
jedním spdečqŕm odběrným tepelným zařízením,

uŽitečné teplo - teplo Yyrobené v procesu
kombinované výroby elektřiny a tepla, sloužící pro
dodávky do soustmy zásobování tepelnou energii
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nebo pro přímé dodávkv jýzic'kýnl či právnicAým
osobám k dalšímu iyužih' a pro technologické účé/y s
výjimkou odběru pro vlastni spotřeb'u zdroje a íepelné
energie iyužit k další přeměně na elektrickou nebo
mechanickou energii,

soustava íásobování tepelnou energií - soustava
Nořená vzájemně propojeným zdrojem tepelné energie
a rozvodným tepelným zařízením sloužící pro dodávky
tepelné energie pro yytápěni, chlazeni, ohřev teplé
vocĹy a technologické proceSv, je-li provozována na
základě licence na Yýřobu tepelné energie a licence na
rozvod tepelné energie; soustava zásobováni tepelnou
energiíje zřizována aprovozována ve veřejném zájmu-
ERÚ— Energeticg regulační úřad

EZ - zákon č. 458,2000 Sb., o podmínkách podnikáni
a Yýkunu stámi správy v energetických odvětvích a o
změně něktetých zákonů, ve znění pozdějších změn a
doplNků,

ftúůurační měřidlo - měřidlo ve sínys/u zákona č.
5057/990 Sb., o metrologii, ve zněnípozdějších změn a
doplňků, určené ve KSODTEpro stanoveni hodnotpro
fakturaci, dále takéjen ,, měřidlo ",

odběrmý diůgram — dokument, v němžjsou stanoveny
ročnl hoďnofy sjednaného množství, je stanovem'
každoročně v oznámení o výši záloh,

oznámení o výši záloh za dodávku tepetné eneTgie -
předDis, kterým jsou na základě pravidel určených
těmito obchodními µ)dmínkami stanoveny konkrétni
podminkv úhraďv záloh, zejména jejich yýše a
splatnost,

podružhý odběratel - odběratel napojený přes
odběrné místo, a to primámě či sekundárně, pro něhož
plněni dod&@je ošetřeno na straně odběratele,

průměíná teplota - pojem z vyh/ášAy Ministerstva
průmyslu a obchodu Č. /94/2007 Sb., ve znění
pozďě/'šich změn a doplňků,

předávací stanice - zařízeni pro přeměnu parametrů
tepelné energie pro potřebyjednoho nebo více objektů;
předávací stanice je samostatnou věcí a není součásti
budmy, ve které je umístěna,

sjednané mnoŽství tepelhé energie - hodnota, kterou
dodavatel sjednává s odběrate/ein v odbě'rovém
diagramu v GJ. (dále takéjen ., sjednané nmožstvij,

kupní mdouva o dodávce a odběru tepelné energie -
smlouva ve smyslu ust. § 76 odst. 3 EZ uzavřená mezi
dodavatelem a odběratelem, jejímž předmětem je
úplatná dodávka tepelné energie dodavatelem
odběrateli (dále tah!jen ,,KSODTE'),

SV-.- studená voda,

TV- teplá voda, (teplá voch ve smyslu 458/2000 Sb.,
EZ),
ŮT - ústřední topení.
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l) Keobecné dodacia technic!képoänín# dodáyky

/.1 Za stavfunkčnosti topné sousímy ve vytápěných
objektech ovlivňující plněni a dodržování
dodávkoyých norem odpovídá odběratel, ktejý
je povinen bezodkladně dodavatele informovat
o prováděných pracích na svém zařízeni, které
mohou mít vliv na Systém zásobování teplem ze
zdroje nebo zařízeni dodavatele. Vlastník
objektů odpovídá za splnění požadavků dle
zákona 406/2000 Sb. (o hospdařeni energií
v platném znění) za odběrným místem.
Ja@ko/iv zásah do zařízení odběratele, je
možný po předchozím písemném souhlasu
dodavatele mimo situace, kQy by mohlo dojít
k bezprostřednímu ohroženi zdraví, života, nebo
škodám na majetku. Vlakovém případě musí být
dodavatel neprodleně o zásahu informován.

/.2 Odběratel se zavazuje bez zbytečného odkladu
ohlásit dodavateli všechny závady na odběrném
tepelném zařízeni (včetně zařízeni případných
podružných odběratelů), které mají vliv na
provoz tepelných ystémů dodavatele a zajistil
bez zbytečného odkladu jejich odstraněni'. V
případě, že závada na zařízeni odběratele má
vliv na kvalitu a plynulost dodávky tepelné
energie jinému odběrateli, musí odběratel
učinit taková opatřeni, aby těmto odběratelům
mohla být &dávka tepelné energie obnovena do
č{ýř hodin po vzniku závactV.

Do primárního okruhu je možné zasahovat
pouze se souhlasem dodavatele. Při
bezprostředním ohrožení zdraví, života či
majetku je možné zasahovat bez souhlasu
dodavatele s okamžifým přivoláním poruchové
služby dodavatele.

].3 Féškeré technické úpravy a změny na svém
tepelném zařízení, které mohou ovlivnit kvalitu
a plynulost dodávky tepelné energie a sjednané
hodno{y dodáb'ky (množství, příkon) včethě těch,
které mohou ovlivnit jiné odběratele, může
odběratel realizovat po prokazatelných
konzultacích s dodavatelem stvrzenými
oboustranně podepsaným zápisem.

1.4 Dodavatel je povinen umožnil odběrateli
kontrolní odečet měřidla Iepe/né energie a dále
kontrolu zařízení předávací stanice pověřenými
zástupci odběratele uvedenými v KSODTE.

Odběratel se zavazuje umožnit oprávněným
pracovníkům dodavatele trvalý přístup k
měřicímu zařízení a to např. zapůjčením
příslušných klíčů, eventuálně trvalým příkazem
ve vrátnici či recepci k umožněni přístupu.
Pokud oůh?rate1 provede výměnu zámků u
vchudu do objektu či k měřicímu zařízeni, ke
kteiým byty pracovníkům dodavatele zapůjčeny
klíče k umožnění přístupu, poskyme klíče nové
ne/Pozděii do 2 mu po Yýměně zámků. U

objektů, v ktetých je umístěna předávací
stanice dodavatele, tak učiní bezodkia&ě.

/.5 Dodavatel je povinen oznámil odběrateli
prováděni plánovaných oprav, revizí a
plánované běžné údržby, pokud budou mít za
následek přerušeni' dodávky tepla, nebo
pokud bude zjejich důvodu nutno vstoupit na
nemovitosti odběratele, alespoň /5 dnů
předem.

2) HněnísMomy

2.1 Topný Systém bude provozován v závislosti na
venkovní teplotě. Poklesne-li průměmá denní
teplota venkovního vzduchu pod + /3oC ve
dvou ůhech po sobě následujících a podle
vývoje počasí nelze očekávat zyýšení této
tep/o{y nad + /3oC pro následujici den, bude
započato s iytápěním podle ekvitermní
otopové křivky.

2.2 Při iyšši průměrné denní teplotě venkovního
vzduchu bude tepelný \ýkon (j'řikon)
dodavatele podle bodu 2. l úměrně redukován
snížením tep/oty topné vo(tý. Dodávky tepla
bude dodavatel uskutečňovat ve smyslu
íyhláš@ č. /94/2007 Sb. vC. dodatků a změn
po celou dobu platnosti této smlouvy v
souladu s bodem 2.1 s 'ýjimkou sjednaných
odstávek

2.3 Nedohodnou-li se strany jinak, bude
dodavatel dodávat odběrateli teplo potřebné
k zajištěni teplot v odběrných místech, v
množství a parametrech daných obecně
závaznými právními předpiSy a technicAými
nonnami platnými v době dodávek (vyhlášku
Č.194i'2007 Sb. ve znění pozděj'šich změn a
doplňků)

2.5 Dodávku je splněna předáním tepla v kvalitě
stanovené závaznými předpiy v odběrném
místě. O dodávkách tepla bude dodavatel
průběžně zaznamenávat měřené hodnojy.
Záznam bude doručen odběrateli spolu s
příslušným Yýúčtováním.

2.5 Teplonosné médium je majetkem dodavatele.
Odběratel nesmí bez vědomi dodavatele
odebírat upravenou vodu z topného okruhu.
Napouštěni topného systému nesmí odběratel
provést bez součinnosti s dodavatelem.
Prokázané náklacty na napuštění (doplněni),
popřípadě zprovozněni Systému hradí
odběratel (ohřev vody na 80 °C chemicki
úprava voqj', surovina). Při neohlášeném
odběru upravené vody z topného :ystému
naúčtuje dodavatel odběrateli veškeré
náklady tímto vzniklé a tento je povinen je
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uhradit v době splatnosti uvedené na daňovém
dokladu.

2.6 Dodavatel je oprávněn provádět regulaci
dc)dál'ky tepla v návaznosti na celostátní
regulaci v dodávce paliv a energií. Regulační
opatřeni je dodavatel oprávněn provádět podle
odběrových stupňů a otopných křivek
vyhlášených dodavateli paliv a energii
prostřednictvím sdělovacích prostředků, v
odůvo&ěqých případech i jiným způsobem.

2. 7 Dodavatel má právo přemšit nebo omezit
dodávku tepelné energie v nezbytném rozsahu a
na nezbytně nutnou dobu v těchto případech:
a) při bezprostředním ohrožení zdraví nebo
majetku osob a při likvidaci těchto stavů,

b) při stavech nouze nebo činnostech
bezprostředně zamezujících jejich vzniku {§88
EZ),

C) při prováděl?i plánovaných stavebních úprav,
uprav, údržboyých a revizních prací a při
připoj'ování nového odběrného místa, pokud
jsou oznámeny nejméně 15 dní předem,

při prováděni nezby/ných provozních
manipulací na dobu 4 hodin,

e) při havarijním přerušeni či omezeni
nezbv/ných provozních dodávek teplonosné
látky nebo paliv a energii poskytovaRýchjinými
dodm'ateli,

,D při nedodRéní povinnosti odběratele
provozovat vlasthí náhradní Cl jiný zdroj, který
je propojen s rozvo&ým zařízením, jakož i
dodávat do toho/o zařízení tepelnou energii,
pouze po dohodě s držitelem licence,

g při vzniku a odstraňování havárií a poruch
na zařízeních pro rozvod a výrobu tepelné
energie na dobu nezbytně nutnou,

h) jestliže odběratel používá zařízeni, která
ohrožují život, zdraví nebo majetek osob nebo
ovlivňuji kvalitu dodávek v tíeprospěch dalších
odběratelů,

i) při neoprávněném odběru.

2.8 Odběratel je pro účely stanoveni nákladů
dodavatelem v souladu s iyh/áškou
Ministerstva průmyslu a obchodu č. 366/20/ O
Sb. v pla/ném zněhí povinen dodavateli
předávat údaje o podlahové ploše zúčtovacích
jednotek a údaje vo&měrů v zúčtovacích
jednotkách. Tyto údaje předává odběratel
dodavateli následovně:

- údaj o podlahové ploše zúčtovacích jednotek
je dodavateli předán před podvisem KSODTE
viz příslušný bod KSODTE: při změně údaje o
podlahové ploše je odběratel povinen o tomto
písemně informovat dodavatele na jeho

kontakmi adresu ve lhůtě min. 2/ dnů před
terminem, od kterého má změna platit. Na
základě oznámeni změn údaje q podlahové
ploše dodavatel předloží odběrateli návrh
dodatku ke KSODTE, kterým se bude měnit
obsah KSODTE vzhledem ke změně Yýmě'y
pudlahové plochy. Tento doda/ekje odběratel
povinen s docůwate/em uzavřít neprodleně po
obdrženíjeho návrhu.

- údaje vodoméŕú sloužících k Yýúčtováni je
odběratel povinen dodavateli písemně
oznamovat na jeho kontaktní adresu
v intervalech a terminech uvedených
V KSODTE.

Dodavatelje oprávněn uvěřovat a odběratele
údaje o podlahové ploše zúčtovacích jednotek
a údaje vodoměrů. Takto prováděně
ověřování odběratelem předávaných údajů
provádí oprávněný pracovník dodavatele pc'
předchozím písemném oznámeni odběrateli
na jeho kontaktní adresu uvedenou ve
KSODTE, které bude odesláno ne/)%'zdě/i /5
dnů přede dnem oznamovaného ověřování.

3) Vedenítepla ke třetún osobám

3.] Odběratel je oprávněn přenechat o&brané
teplo dalšímu odběrateli Jen se souhlasem
dodavatele. Tento souhlas dodavatele se však
neíyžaduje pro připady, kdy odběratel
převede teplo na svého ná/emn/ka či
spoluvlastníka objektu.

3.2 Předává-li odběratel jemu dodané teplo dále
třetí osobě, musí v rámci syých právních
možností zajistit, aby nedovoleným je&áním
nemohly vzniknout žádné pokraču/íci náro@
na náhradu škodv, které by třetí osoba nad
rámec u/ednán/ smluvních stran mohla vznést
proti dodavateli.

3.3 Odběratel je v takcných případech povinen
za/istú, aby nájemník veškerou spotřebu tepla
používal výhradM pro účely bytápění prostor
a aby nepoužíval žádhý další zdroj tepla.

4) Měřeni

4. l Množství dodaného tepla bude účtováno
podle množství zjištěného měřením v
odběrném místě. Měřeni dodané teplené
energie je prováděno skmoveným měřidlem.
Odečet naměřených hodnot tepelné energie
provádí dodavatel nebo osoby jim pověřené.
Vpřípadě pochybnosti má odběratelprávo na
provedení kontrolního o&čtu, který bude
proveden za přitomnosú oprávněného
zaměstnance dodavatele. V případě, že
měřidlo nebude v provozu z důvodů jakékoliv
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poruchy, bude nezměřeuý odběr tepla účtován
na základě spotřety tepla 'ypočtené technickým
výpočtem z priiměmýc'h denních dodávek před
poruchou měřícího zařízeni v klimaticb
stejném a řádně měřeném období.

4.2 Má-li odběratel pochybnosti o správnosti údajů
dodavatelova tněřidla tepla, může písemně
požádat dudavate/e o přezkoušení. Dodavatelje
v takovém př|Padě povinen za//stit ĺ' zákonné
lhůtě (EZ) přezkoušení měřidla
v autorizovaném metrologickém středisku.

4.3 zjisti-li se při přezkoušení, že údaje vvkazované
měřidlem jsou v mezích přesnosti dle platné
technické normy, uhradí odběratel všechny
nák/a(tv spojené s přezkoušením.

4.4 Pokud se přezkoušením měřidla ziisti, že jim
yykazované údaje se odchyluji od normou
síanovených hodnot, je dodavatel povinen
měřidlo na svůj náklad íyměniL V takovém
případě bude odběratel povinen uhradit cenu
za množství odebraného tepla skutečně
ni'kázaného záva&ým měřidlem sníženou l
zYýšénou o množství dle prokázané odchylky.
Toto vyúčtování zjištěné odchv/ky lze uplatni/
pouze v tom topném období, ve kterém by/o
zjištěno.

4.5 jakýko/iv zásah do měřicího zařízeni bez
souhlasu jeho v/a,s1niku se zakazuje. zjisti-li
odběratel porušeni tněřícího zařízeni nebo jeho
zajištěni, je povinen to neprodleně oznámil
dodavateli.

4.6 Pro případ poškození a odcizeni měřících
zařízeni a regulačních zařízení v majetku
dodavatele umístěných v objektu odběratele
smluvní stranv sjednávajii nás/edu/ící smluvní
poku(y."

al porušená zkušební značka 4000 KČ

bi porušená montážni značka /400 Kč

cj poškození měřiče tepla 5000 KČ

d) odcizeni měřidla tepla 25000 Kč

Vpřípadé bodu C) a d) je ()dběra/el povinen
uhradit kromě výše uvedené smluvní pokuty i
skutečné nák/aaý na opravu, resp. instalaci
nového měřiče tepla.

5) Vedmí'zařízenípro rozvod teplá

5./ Odběratel je povinen pro účely svého
zásobování teplem umožnit bezplatně na svých
nemovitostech umístění a položení vedení
(teplovodní přípojku), umis/ěn/ ostatních
rozdělovacích zařízeni a dalšího příslušenství
výtopny, jakož i provedení potřebného

ochranného opatření na pozemcích patřících
k odběrnému místu.

5.2 Odběratel je povinen sdělit písemně
dodavateli všechny změny a opa/řeni, které
mají nebo mohou mil účinky na odběmá
místa, přjpojená k topné centrále, a to ještě
předjejich schválením nebo provedením.

6) Pňštup k zařízením

6./ Odběratel je povinen umožnit pověřeným
pracovníkům dodavatele podle jejich
požadavků přistup k technicým zařízením, k
částem túpné souskny které jsou
ve vlastnictví dodavatele, i k odběrnému
zařízeni za účelem provedeni kontroly jeho
technického stavu, k zahájeni a prove&ni
oprav.. jakož i pro odečítáni nebo zjišťováni
cenových 'yměřovacích pQa/adů.

6.2 Pokud by podle posouzení dodavatele bylo
potřebné k zajištěni jeho práv a pcwinnosh'
vstoupit do prostorů odběratele nebo třetí
osoby, zavazuje se odběratel tento přístup
dodavateli umožnit nebo zajistit.

6.3 Neumožnění nebo odepřeni přístupu
pověřeným pracovníkům dodavatele k
zařízením ze strany odběratele v případech
uvedených shora i přes předchozí oznámení
dodavatele anebo i bez předchozího oznámeni
y případě poruchy na tomto zařízeni, by bylo
závažným porušením tělo sm/oiny, a
opravňovalo by dodavatele k omezeni nebo
přerušeni dMávky tepla, př4p. i k vypovězení
léto snilouvy s okamžitou platnosti. Věškeré
nák/aďy, které by takovým neoprávněným
postupem odběratele dodavateli vznikly,
včetně náhrady škody, ponese v plné výší
odběratel.

6.4 Neoprávněným odběrem teplaje

a) odběr bez souhlasu dodavatele nebo v
rozporu s EZ a zákonem upravu/ícím oblast
hospodařeni energii,

b) odběr při opakovaném neplacení
smluvených plateb včetně vyúčtováni za
odebranou tepelnou energii,

C) odběr bez měřicího zař/zerlí nebo odběr
přes měřici zařízeni, které v důsledku zásahu
odběratele odběr nezaznamenalo nebo
zaznamenalo odběr menši než skutečný nebo
by/y v měřicím zařízeni provedeny takové
zásahy, které údaje o skutečném odběru
změnily,

d) odběr niěřichn zařízením přemístěnům bez
souhlasu dodavatele,
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e) odběr níěřicím zařízením, na němž bylo
porušeno zajištění proti neoprávněné
manipulaci a nebyla splněna povinnost podle §
78 odst. 4 EZ,

Ĺ) odběr bez umožněni přístupu k měřícímu
zařízeni a neměřeRým částem odběrného
tepelného zařízeni za účelem provedeni
kontroly, odečtu, údržby, výměny či odm/ení
měřícího zařízení, přestože byl odběratel
k umožněni přístupu alespoň 15 dnů předem
písemně nebo jiným prokuzate/ným způsobem
'gzván.

7) Doručování"pBemnosh"

7./ Písemnosti mohou být jak v listinné, tak
v elektronické Wdobě bud' datovou zprávou
nebo e-mailem se zaručeným elektronickým
podpisem. Pokud se strany nedohodnou jinak,
může být používána rovnocennějak lisiinná, tak
elektronickáforma, přičemž obě dvěformy mají
stejnou důkazní hodnotu.

7.2 Písemnosti v listinné podobě se doručuji na
adresu sídla odběratele a sídla dodavatele,
pokud se obě strauy nedohodnou jinak a to
prostřednictvím držitele poštovní licence
(poštou), kuiýrem, osobně nebo jiným
prokazatelným způsobem.

7.3 Písemnosti v elektronicképodobě se doručújií na
elektronické adresy sítě Internet u¥edené oběma
stranami v KSODTE.

7.4 Příjemce je povinen potvrdit doručeni' datové
zpnhy obsahu/ici písemnost odesilateli rovněž
elektronicky, a to neprodleně.

7.5 Pokud byla doručena nečitelná datová zpráva,
uvědoíni o tom příjemce neprodleně odesilatele.

7.6 Pokud neby/o tnožno písenínost doručit
e/ektronicky, protožé se datová zpráva
obsahu/ici písemnost vrátila jako
nedoručitelná, &ručuje se postupem podle
odst. 7.2.

7. 7 téškerá sděleni n"kající se KS'ODTE, př¢pa&'ě
vztahů z této sm/ouiy vyp/Q'ajicích se považuji
za doručená, pokud tyla zaslána formou
doporučené poštovni zási/Ay na adresu druhé
smluvní straíy uvedenou v úvodní části
KSODTE (identi/kaci smluvních stran).

7.8 Písemnosti, které se dle KSODTE nebo právni
předpisů do{ýkají vzájemných vztahů mají
účinnost řádného doručení i v případě, že byjý
zaslányformou dopomčené poštovní zásilky na
poslední známou adresu druhé smluvní strany a
pošla vrátila zásilku jako nedoručenou nebo
adresát odmítljejí přijetí.

7.9 Na základě doho(ty smluvních stran nastávají
účinky řádného doručení podle těchto

obchocůúch podmínek děsá{ý (iq.) den po dni,
kQv bv/a doporučená poštovni zásilka
odeslaná způsobem uvedeným v článku 7. 7
těchto obc'hoc/nich podmiíneŔ na adresu druhé
smluvní strany uložena na poště, a to i
v přPadě, že nastanou skutečnosti zmíněné
v článku 7.8 iěchto obchodních pMmínek.

8) ŮČtgpání Uákturace) ceny dodávané tepelné
energie

8./ Dodavatel účtuje ceny dodávané tepelné
energie odběrateli ./ákturami s ná/eži/os/mi
daňového dokladu tak, abv takto vyúčtované
ceny byly maximálně přípustné z hledisku
státní regulace cetř dodávané tepelné energie
realizovanéformou věcného usměrňování cen
ve smyslu § 6 zákona č. 526//990 Sb., q
cenách, ve znění pozdějších změn a doplňků.

8.2 V přlí'adě, že odběratel reklamuje fakturaci
za dodávku tepelné energie, je povinen
dodavateli za toto reklamované období
zaplatit předběžnou částku, která se rovná
částce běžného obdobífakturace se splamosti
reklamované faktwy- U odběrů, kde má
dodavaíel k dispozici údaje q oaběru za
období fakturace v minulém roce, které je
časově shodné s obdubím reklamovanýní, je
touto běžnou částkou částka vypočtená na
základě údajů tohoto minulého období
fakturace při použiti ceny za dodávku tepelné
energie na odběrném místě platné v době
reklamace. U odběrů, u nichž nelze
postupovat pýše uvedeným způsobem, se za
takovoutQ částku považuje Cástka vypočtená
na základě údajů období fakturace, které
bezprostředně předchází období
reklamovanému při použití ceny za dodávku
tepelné energie na odběrném místě platné
v době reklamace. Vostatních případech je
odběratel povinen zaplatit jyfakturovanou
čásíku.

8.3 Po vyřešeni reklamace (dojde-li
k oboustranně aKepto¥'ate/nému vyřízeni
reklamace) bude provedeno vyrovnáni
předběžné částky doplatkem ze strany
odběratele nebo dobropisem ze strany
dodavatele. Případný dobropis bude
dodavatelem započten sfakturou.

8.4 Dodavatel i odběratel mohou uplatnil
reklamaci na kvalitu dodávXy tepelné energie,
nafakturované mnoZ'slv/ tepelné energie u na
částku za tepelnou energii, ne/později do šesti
měsíců ode dne splatnosti fakturoi'ané čá,s'tkr
za reklaniované období. Reklamace se
uplawují u dodavatele ŕ;ýhradně písemně na
příslušné kontaktní adrese dle KSODTE.
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Článek IL
Závěrečná ujednání

l. Ujednáni Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem přímo či nepřímo dotčena, zůstávají
v plném rozsahu v platnosti a účinnosti, tj. beze změn. Tento dodatek nabývá platnosti
podpisem oprávněných zástupců smluvních stran V souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv, přičemž toto uveřejněni zajisti odběratel.

2. Smluvní strany výslovně potvrzují, že veškeré podmínky tohoto dodatku jsou výsledkem
jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit jejich obsah a ani jedna ze stran se
necíti být stranou slabší. Tento dodatek je vybotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

3. Smluvní strany svými podpisy potvrzuji, že se s podmínkami tohoto dodatku řádně
seznámily, souhlasí s nimi a že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli,

V Ostravě dne cA' 9. l ZD /Ĺ"

Za Dodavatele:

V Ostravě dne - 6 -02- 2018
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