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DoHoDA o PosKYroVÁNÍ zÁĺon PRo RoK 2018
za smluvní účet číslo: 7720I I

Prodávajĺcĺ a kupujĺcí se dohodli na těchto podmínkách poskytovánĺ záloh na dodávku a odběr tepelné
energie:

a) Zálohy budou hrazeny v termínech splatnosti dle následujĺcího rozpisu
b) VýŠe záloh včetně daně z přidané hodnoý činí:

Obdobi
í. splátka

splatnost do
10
't0

10
't0

10
10
10
10
10
10
10
10

2. splátka

splatnost do
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Leden
Únoĺ
Březen
Duben
Květen
lerven
Červenec
Srpen
září
Řĺ;en
Listopad
Prosĺnec

Kč
58.300,00
55.800,00
43.100,00
27.900,00
17.700,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.100,00

22.800,00
35.500,00
50.700,00

var. symbol
3772011018
3772011428
3772011038
3772011048
3772011058
3772011068
3772011078
3772U1488
377201 1098
3772011104
3772411118
3772A11128

Kč
58.300,00
55.800,00
43.100,00
27.900,00
17.700,00

0,00
0,00
0,00

5.100,00
22.800,00
35.500,00
50.700,00

var. symbol
4772011018
4772011028
4772011038
4772011048
4772011059

477201',t098
47720't1108
4772011118
4772011128

c) VýŠe záloh je stanovena na základě sjednaného odběru tepelné energĺe vŠech odběmých mÍst ve
smluvním účtu a uzavĺrá se v případě' Že celkový plánovaný odběr činí nejméně 5.000'- Kč za měsíc'

d) Pro přĺpad nedodrŽenĺ termínu splatnosti sjednávají smluvnĺ strany úrok z prodlenÍ, jehoŽ roční výŠe
odpovídá Nařĺzení vlády Č. 351l2o13 Sb. ve zněnĺ pozdějŠích předpisů.

e) Prodávajícĺ si vyhrazuje právo pouŽĺt platby uhrazené kupujĺcím k úhradě pohledávek se starším
datem splatnosti.

Způsob platby
Čĺslo účtu

Bankovní spojení

oprávněn jednat a
podepisovat

zastoupen(a)

DlČ

RČilČ

Sídlo/mÍsto podnikání

Jméno/firma

Převodnĺ přikaz
r-
-
-

c246347534

46347534
Zapsáno v oR u KS v Brně, oddĺl B
vloŽka 786

okruŽnĺ 25. 638 00 Brno

Teplárny Brno, a.s.

Prodávající

Přĺmé inkaso

I-

c200027073

00027073

Květnové náměstí 391 l 252 43
Průhonice

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro
krajinu a okrasné
zahradnictvĺ, v.v.i.

Kupující

rHilililffiril[llililil$milm



0 Na daňovém dokladu (faktuře) nebo souhrnném uČtu za teplo budou odeČteny uhrazené zálohy
Přeplatek Vrátĺ pÍodáVaJĺcí kupu1icĺmu přĺkazem k Úhradě v termĺnu uvedeném na dokladu nebo do 'ĺ5
dnů po vyrovnání všech pohledávek Prodávajíeí můŽe dobropis odečíst od staršĺ pohledávky za
kupujícím.

s) Všechny platby budou provedeny s konstantnĺm symbolem: 0308
h) Tato přĺloha je nedĺlnou součástí smlouvy o dodávce a odběru tepla. Pokud se kupujĺcí stane płátcem

daně z přidané hodnoty, nebo změnĺ císlo Účtu, oznámí toto neprodleně pÍsemně prodávajícĺmu.
ĺ) Tato příloha se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platnostĺ originálu Každá strana obdrŽí jedno

vyhotovenĺ.

V Brně dne 13 prosince 20'17

Podpis a kupujícího
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