Příloha č. 2 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie

Číslo smlouvy:

Ceník | Cenové ujednání
pro rok 2021
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
číslo účtu:
zastoupená: Ing. Pavel Hřídel, předseda představenstva
a Ing. Terezie Houdková, člen představenstva
ve věcech technických a obchodních – Ing. Jan Diviš
(dále jen „Dodavatel“)

a Odběratel:
se sídlem ,
zapsán
IČ: , DIČ:
číslo účtu:
zastoupen:
(dále jen „Odběratel“)

I.
Cena tepelné energie
1. Smluvní strany uzavírají toto ujednání o ceně dodávané a odebírané tepelné energie a nosných médií na
základě ustanovení cenového rozhodnutí ERÚ, platného pro dané období.
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 je kalkulována a sjednána v souladu s článkem IV. smlouvy.
4. Cena tepelné energie a nosného média pro odběry uskutečněné ze zdroje Teplárna Strakonice a.s. se
uzavírá ve výši:
Položka

Cena

xxxxxxxxxxxxx sazba

xxx,xx Kč/GJ

K uvedeným cenám bude při vyúčtování uplatněna daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši stanovené
zákonem.
5. Toto ujednání má platnost na rok 2021.
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 studené
vody.
8. Dodávka tepelné energie je v průběhu kalendářního roku hrazena formou záloh s tím, že splátkový
kalendář, a tím i výše záloh, je uveden v části II. tohoto „Cenového ujednání“.
9. Případnou změnu cenových ujednání Dodavatel Odběrateli navrhne nejpozději do 31 dnů před jejím
uplatněním.
10. Budou-li smluvní strany v prodlení jakéhokoliv peněžitého závazku, bude cena navýšena o úrok z prodlení
v zákonem stanovené výši z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.
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11. Dodavatel se zavazuje provádět zúčtování dodávky tepelné energie ………. fakturami v rozsahu podle
§14 a v termínu podle §16 Vyhlášky č. 70/2016 Sb., Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb
v energetických odvětvích.
12. Způsob platby: ….

II.
Dohoda o zálohách
1. Smluvní strany se dohodly, že Odběratel bude dodavateli poskytovat dílčí platby ročního plnění
za dodávku tepelné energie ve formě měsíčních záloh.
2. Celková roční zálohová částka činí … Kč (včetně DPH). Jednotlivé měsíční zálohy jsou splatné vždy
k 20. dni příslušného měsíce na výše uvedený účet Dodavatele, variabilní symbol: ... .
3. Odběratel se zavazuje hradit zálohy za dodávku tepelné energie v dohodnutých termínech:
Splatnost

Výše zálohy

Splatnost
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

20.01.202x
20.02.202x
20.03.202x
20.04.202x
20.05.202x
20.06.202x
Celkem

Výše zálohy
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

20.07.202x
20.08.202x
20.09.202x
20.10.202x
20.11.202x
20.12.202x

4. Dodavatel se zavazuje provést konečné vyúčtování zálohových faktur do 28. února následujícího roku.

III.
Odběrový diagram
1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok, včetně časového rozlišení odběru, je uveden
v odběrovém diagramu:
Odběrný diagram:
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben

Sjednané
množství

Měsíc
GJ
GJ
GJ
GJ

Sjednané
množství

Květen
Červen
Červenec
Srpen

Měsíc
GJ
GJ
GJ
GJ

Celkem

Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Sjednané
množství
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ

2. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem vždy do 15.
září příslušného kalendářního roku.
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Ve Strakonicích dne:
Za Dodavatele:

Ve Strakonicích dne:
Za Odběratele:

______________________________________

______________________________________
Ing. Pavel Hřídel
Předseda představenstva

______________________________________

______________________________________
Ing. Terezie Houdková
Člen představenstva
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