
 

Dodatek č. 002

ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 68072200_1

Dodavatel:

ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Bezručova 2212/30, Říčany, PSČ 25101 ,je zapsána v obchodním

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, číslo vložky 17910.

Číslo licence dle rozhodnutí Energetického regulačního úřadu: 320605110

Ičo: 27309941

DIČ: CZ27309941

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX

Název a adresa banky: XXXXXXXX XXXXXX XXXX XX XXXXXXX XXX XXX XXXX XXXXX XX XXX XXX XX

Osoby oprávněné k podpisu smlouvy:

Pavel Parachin, VO podpory prodeje Západ

Šárka Šlajerová, obchodní referent

(dále jen „dodavatel“)

Odběratel:

Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, je zapsán v obchodním

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, číslo vložky 7565.

Zákaznické číslo: 1 3321609

Ičo: 47114983

DlČ: CZ47114983

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX

XXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX

Název a adresa banky: XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XX

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Ing. Aleš Pospíšil, MBA - ředitel divize správa majetku

(dále jen „odběratel“)

l. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 29.6.2012 smlouvu o dodávce tepelné energie č. 68072200_1, ve znění

dodatku č.001 ze dne 21.12.2013 (dále též jen „Smlouva“). Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku,

kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy:

ll. Předmět dodatku

1. V Článku 10, se rušítext bodu 10.6 v celém rozsahu a nahrazuje se tímto novým zněním:

10.6 Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnou formou číslovanými dodatky

stím, že podmínkou platnosti změny nebo doplnění smlouvy je vlastnoruční podpis dodatku

oprávněnými osobami smluvních stran, přičemž jinou než písemnou formu dodatku v Iistinné podobě

smluvní strany vylučují. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu. Pokud

to vyplývá ze způsobu podepisování dle platného výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, bude

podpis smlouvy doplněn označením obchodní firmy nebo obchodní firmou a bude na téže listině.

Podpis nemůže být nahrazen mechanickými prostředky. Dodatky smlouvy se vyhotovují ve stejném

počtu jako smlouva pro každou smluvní stranu. Toto ustanovení se nevztahuje na postup dle Článku 6,

odst. 6.4 a odst. 6.5 této smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že výhradně dodavatel je oprávněn

vsouladu spříslušnými právními předpisy platnými a účinnými vdobě uzavření dodatku, nahradit

podpis na příloze č. 4 „Ceník tepelné energie“ mechanickými prostředky.  

X



 

2, V Příloze Č. 2 Pasport odběrného místa ze dne 29.06.2012 pro OlVl 101467205 dochází od 01.01.2016

ke změně a sazba H3286_11 se mění na sazbu H3286_21.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Ill. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dne 01.01.2016.

2. Tento dodatek, na jehož celém obsahu se smluvní strany dohodly, je vyhotoven ve dvou stejnopisech,

z nichž každý má platnost originálu, každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

3. Tento dodatek po jeho uzavření tvoří nedílnou součást Smlouvy.

X

Dodavatel: Odběratel:

V Říčanech V Praze

Dne: 14.12.2015 Dne: 21-01-2016
XXXXXXX

XX
X

XXX
.........................

X
...................

XX
Pavel Parachin lng. Aleš Posp&#39; ,

MBA

VO podpory prodeje Západ ředitel divize ráva majetku

ČEZ Teplárenská, as. Česká pošta, sp.

XXX
Česká pošta., sp,

XX
......................................

Politických vězňů 909/4

&#39;Š&#39;rka Šlajerová 225 99 Praha 1 W

Obchodní referent
|Č247114983 DIČ: C2471 14%

ČEZ Teplárenská, as.

XX

 



 

Z lo: XXXXXXXXXX Příloha Č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné energie Č.:

68072200_1

 

Ceník tepelné energie

pro odběratele tepelné energie na sekundární části soustavy

Odběratel: Česká pošta, s.p.

odběrné místo: 101467205 - Česká pošta, Mírové náměstí 72/5, Bílina

platná od 01.01.2016

Cenová lokalita: Teplice, Bílina

Pro dodávku tepelné energie do objektu jsou stanoveny tyto ceny tepelné energie:

Typ tarifu H3286_21.

Cena tepelné energie na vstupu do zúčtovací jednotky

1. Cena pro bytové odběry:

základní cena bez DPH 497,96 KČ/GJ

k ceně bude připočtena DPH dle platné legislativy

2. Cena pro nebytové odběry:

základní cena bez DPH 497,96 Kč/GJ i

k ceně bude připočtena DPH dle platné legislativy

3. Služby poskytnuté při odstavování a připojování odběrného místa při porušení

smlouvy:

základní cena bez DPH 1.600,00 KČ/zásah  

k ceně bude připočtena DPH dle platné legislativy

4. Služby poskytnuté při výjezd dodavatele z důvodů na straně odběratele:

základní cena bez DPH 490,00 Kč/zásah j

k ceně bude připočtena DPH dle platné legislativy

5. Cenové změny

Změny ceny tepelné energie, budou provedeny v souladu s předpisy ERÚ a s příslušnými

ustanoveními této smlouvy.

XX

X

Dodavatel: Odběratel:

V Teplicích V Praze

Dne: Dne:

......
X XXXXXX

. ..

Pavel Parachin Ing. Aleš P6

VO podpory prodeje západ ředitel d&#39;
&#39;

ČEZ Teplárenská, as. Česká

XX
XXXXXXXXXXXXXXX
obchodní referent CPSk? posta: S&#39;

P&quot;,
„

„

, , Politickych veznu 909, 4
CEZ Teplarenska, as.

225 99 Praha 1 :g
›

!ň 41.711.41.922 Diř; (“7471 140g;  
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