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Příloha č. 4 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie 

 Číslo smlouvy: xxxxx 

 

Ceník | Cenové ujednání 

pro rok 2020 
 

 
Dodavatel:  Teplárna Strakonice, a.s. 

  se sídlem Komenského 59, Strakonice II, 386 01 Strakonice 
zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn.: B 636 
IČ: 60826843, DIČ: CZ60826843, ID schránky: xstch27 
zastoupená: Ing. Pavel Hřídel, předseda představenstva 

a Ing. Tomáš Přibyl, člen představenstva 
(dále jen „Dodavatel“) 

a Odběratel: xxxxx   xxxxxxxxxxxxx   
se sídlem xxxxxx, xxxxxxxxxx, 
zapsáno v OR vedeném xxxxxxx soudem v xxxxxxx oddíl xx, vložka xx 
IČ: xxxxxxxx, DIČ: xxxxxxxxxx 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxx 
zastupující: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  (dále jen „Odběratel“)  
 

1. Smluvní strany uzavírají toto ujednání o ceně dodávané a odebírané tepelné energie a nosných médií 
na základě ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozd. předpisů v návaznosti na zák. č. 458/2000 Sb. 
ve znění pozd. předpisů, zák. č. 526/1990 Sb. ve znění pozd. předpisů, vyhl. č. 580/1990 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a cenového rozhodnutí ERÚ. 

2. Cena dodávané a odebírané tepelné energie a nosných médií se uzavírá jako součást uzavřené 
Smlouvy na dodávku tepelné energie a je její nedílnou součástí. 

3. Cena tepelné energie a nosného média pro odběry uskutečněné ze zdroje Teplárna Strakonice a.s. se 
uzavírá ve výši: 

 Položka Cena 

 Sekundár ÚT + TV 589,44 Kč/GJ 

 

K uvedeným cenám bude při vyúčtování uplatněna daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši stanovené 
zákonem. 

4. Toto ujednání má platnost na rok 2020. Pro další období budou ceny vždy zveřejněny na www.tst.cz 
v souladu se Smlouvou o dodávce tepelné energie. 

5. Zařazení odběrného místa do příslušné sazby je uvedeno v odběrovém diagramu.  

6. V ostatním se tato příloha řídí Smlouvou o dodávce tepelné energie, jíž je součástí. 

7. Cena studené vody pro ohřev teplé vody a její stokování se řídí dle platného ceníku dodavatele vody. 
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Ve Strakonicích dne: ………………………… Ve Strakonicích dne: ………………………… 

Za Dodavatele: Za Odběratele: 

......................................................… ............................................................…... 
Ing. Pavel Hřídel xxxxxxxxxxx 
Předseda představenstva xxxxxxxxxxx 
   xxxxxxxxxxx  
 
 

......................................................…  
Ing. Tomáš Přibyl  

Člen představenstva 


