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Příloha č. 1

CENY TEPELNÉ ENERGlE
OZNÁMENÍ O CENE TEPELNÉ ENERGIE

Pro období od Ol .Ol.20l8 až do oznárnení změny ceny
stanovené v souladu se smlouvou o dodávce tepelné energie,

zákonem č. 526/1990 Sb. a souvisejícími předpisy

Cena tepelné energie pro nebytové odběry

Sazba: 

- Teplo ÚT  Kč/GJ bez DPH

Uvedené ceny jsou jednotné pro zásobování tepelnou energií ze zdro5e Šlechtitelů 33
(I309-020/000).

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

1. Toto oznámení o ceně tepelné energie je nedflnou součástí uzavřené smlouvy
o dodávce tepelné energie:

číslo

čfslo odběratele

1532/14T

51532

2. Toto oznámenf o ceně tepelné energie 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
okarnžik nastane později. Nabude-li toto ujednání účinnosti dnem zveřejněnf v registm 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 Ol. Ol. 2018 do okarnžiku nabytí
účinnosti tohoto ujednánf.

3. 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 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne jejího uzavření, na své
náklady postupem stanoveným výše uvedeným zákonem odběratel.
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Před uveřejněním této přílohy v registru smluv zajistí odběratel znečitelnění těch ustanovení,
která představují výjimku z povinnosti uveřejněnf 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 osobnf
údaje, vč. podpisových vzorů zástupců smluvnfch stran. V případě, že odběratel neuveřejní
přílohu v registm smluv ve výše dohodnuté lhůtě, je dodavatel oprávněn tuto přílohu v registru
smluv uveřejnit sám. V případě pomšenf povinnosti odběratele uvedené v tomto ustanovení,
odpovídá tento dodavateli za majetkovou i nemajetkovou újmu.

V Olomouci dne: 12.12.20l7

za dodavatele

x
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Dodatek č. 1
ke Snílouvě o dodávce tepelné cnergie č. 1532/14T ze dne 07. 05. 2014

I)odavatel;
Název/firma:
Sídlo:
Údaj o zápisu:
{Č'6:
DIČ :
Zastoupena:
(dále jen dodavatel)

OLTERM & TD Olomouc, a.s.
Janského 469/8, Povel, 779 00 0lomouc
zapsána v obch. re3sd. u KS v Ostravě, sp.zn: B 872
47677511
CZ476775 Il

Odběratel:

Název/firma/jméno:

Adresa sídla/místa
podn./bydliště:

ZápiSu:
.t. nar. :

DIČ :
Zastoupena:
(dále jen odběratel)

Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,
organizační s}ozka státu

Hroznová 63/2, 656 06 Brno
nenÍ zapsána
00020338
CZOOO20338

í.

Smluvní strany se dohodly, že shora uvedená smlouva se mění a doplňuje takto:

1) Příloha č. 3 ,,Platební kalendář záloh" a Příloha č. 4 ,,Odběrový diagram" se budou sjednávat
tak, že pro kalendářnf rok 2018 se sjehávají přílohy č. 3 a č. 4 ve zněnf, jak je uvedeno
v příloze tohoto dodatku.

2) Pro období následná dodavatel pí'semně oznámí odběrateli vždy do 15. dne předcházejfcího
měsíce změny údajů uvexlených v těchto přílohách a jejich nový obsah zasláním textu přílohy
č. 3 a č, 4,

3) V prípade, že odběratel neakcephije omárnené změny, je povinen tuto skutečnost pfsemně
oznámit a doručit dodavateli do data uplatnění změny s odůvodněním, v čem považuje
oznámené změny za neoprávněné. Nedojde-li takové oznámení dodavateli do data uplatnění
změny, mají se přílohy č. 3 a č. 4 oznámené dodavatelem za sjednané k datu doručení
odběrateli.

4) Oznámí-li odběratel dodavateli, ze neakceptuje oznámené změny, a nedojde-}i k dohodě do 30
dnů od data uplatnění změny, jsou smluvní strany povinny podat každá za sebe návrh na
rozhodnutí dotčenému orgánu státní správy čí místně příslušnému soudu.

5) Po dobu do vydání pravomocného rozhodnutí platí obsah příloh č. 3 a č. 4 dodavatelem
oznámený. V případě rozhodnutí o jejich jiném obsahu, jsou strany povinny provést vzájemné
vyrovnání a akceptovat takovou změnu, a to do 15 dnů od data pravomocného rozhodnutí o
obsahu příloh č. 3 a č. 4. Rozhodnutím o obsahu přílohy se má taková příloha za sjednanou.



II.

V ostatním zůstávají ujednání stran beze změn.

III.

Tento dodatek se sjednává ve dvojím vyhotovení a je platný ode dne jeho podpisu oběma smluvními
stranami. Úěinnosti nabývá dnem zveřejnění v regňstru smluv. Smluvní strany se dohodly, že má-li být
tento dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 sb., o registru smluv uveřejněn prostřednictvím
registru smluv, pak jeho uveřejnění se zavazuje zajistit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů
ode dne jeho uzavření, na své náklady postupem stanoveným výše uvedeným zákonem odběratel. Před
uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv zajistf odběratel znečitelněnf osobních údajů, vč.
podpisových vzorů zástupců smluvních stran. V případě, že odběratel neuveřejní dodatek v registru
smluv ve výše dohodnuté ?hůtě, je dodavatel oprávněn tento doďatek v registru smluv uveřejnit sám.

V Olomouci dne: 2 6 -02- 2018 v

(,/

{l tm> dne:
1 Á -02- 2018

za dodavatele
---------------------A-------------------------------

odběratele

Á,!2' l
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PLATEBNÍ KALENDÁŘ ZÁLOH PRO ROK 2018
č. smlouvy : 15a32/14T
číslo oďb*ateíe : 51532

DODÁYATELí

OlTThRM & TD Olomouc, a.,s,.
JaMho 46978, POV(!l ?í 779 00?Olomouc
}čO: 47677511 D?č: CZ47677.51l
Zaps4no v obchodim re3skřlk< vedeném
Kí'ájským sou&m Ý Osďavě, zn. .B/872
čísloúčtu/kód'banky: 1

onmbuargpí
česká.(apublka - 'í:Jsffední kontrolnl a zkušebri.í ústavCeská.(apublka -
zemědělský
Hroznová 63/2, 656 ?06 Bnio - střed
rčo: ooózogas orč: cr:»rč: czooozo:+:ig
Zapsáno v Regislíni ekoúortúd«ýcb?s'ubjekth č9'lJ

(:fslů účtu/kód bsky: g

Dodavatel a odběratel se dohodli na těchto poďmínkách poskytován[ záloh za dodávku a o.dběr tepelné energie v roce 2018:
A) Faktura2ínf obdobi: měsíční.
B) Tétrniny splatnosti zálóh, jeJich výše a variabilní syrnboly jsou uvedeny Ý následujícím rozpisu:
ťJ«etníobdobí VnriatďiWsymbol Základdaně DPH15% Celke@Kč

!ll!!R

(í?? n8Dl515X'
02/2018 1180251532
03/2018 1l8CB51532
04/2018 1180451532
05/2018 ?180551532
06/2018 1180651532
07/2018 1180751532
08/2018 1180851532
09!2018 1180951532
10/2018 1181051532
Il/2018 1181151532
12/2018 Ll8í25]532

i[ je stanovaia.na základě sjednaného odběru tepelné energie na všech odběrných rnístech odběratele sC) Výk? záloh je stanovena na ú
íňěsíčním fakturačn.(tB obdobJrn.

D) Na faktuře bude odečtena skutečná pskytnutá záloha.
E) Přf změně cen tepelné energie je dodavatel oprávněn stmnovit novou výšt záloh.
F) Pro potřeby Kon*olního hlmení pova;ťjerne Var?iabilnf symbol m Evidenčtií čí.SlO daňového dokladu.

česká republika - ústřední kontrolní
a zkuJební ústav zemědělský
organízaění složka státu
Hroznová 63/2
656 06 Brno

Splatnopt.do
U5.O?8
05.02,2018
05.03.20l8
05,04.2018
07.05.2018
05.06.2018
09.07.201 8
oú.og::xois
05.09.201 8
05.10.2018
05.Íl.20l8
05.12.20l8
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Přfl'oha č.4

OLTERM & TD Olomouc, a.s., Janského 469/8, Pove?, "119 00 0lomouc

ODBĚROVÝ DIAGRAM
smlouva č. 5?532

ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 1532/14T

Platnost pro rok: 2018
pro OM ;č,: I309-020/110
Název OM: Šleoktitelů 23
Sazba:

Předpoklaď mnobtví odběru tepelné energíe pro rok 2018

Práva a pavinnosti 'vyplývající ze závazku odběru, 'byl?li sjednán, zůstávají tm.ťo od%rovýtn diagramem nedot&na.
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