
Smlouva o dodávce tepelné energie

Strana 1 z 2

V Olomouci

06/2019
07/2019
08/2019
09/2019
10/2019
11/2019
12/2019

1190650623
1190750623
1190850623
1190950623
1191050623
1191150623
1191250623

05.06.2019
08.07.2019
05.08.2019
05.09.2019
07.10.2019
05.11.2019
05.12.2019

Účetní období Variabilní symbol Základ daně DPH 15% Celkem Kč Splatnost do

ZŠ Přichystala
P. Přichystalova 20
779 00 Olomouc

DODAVATEL:
OLTERM & TD Olomouc, a.s.
Janského 469/8, Povel , 779 00 Olomouc

47677511IČO: DIČ:
Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném

ODBĚRATEL:

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17 
příspěvková organizace
Nedvědova 366/17, 779 00 Olomouc - Povel

CZ6198985161989851IČO: DIČ:
Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr. , vložka 426

Krajským soudem v Ostravě, zn. B/872
Číslo účtu/kód banky:

1805641379/0800Číslo účtu/kód banky:

14.05.2019dne

Dodavatel a odběratel se dohodli na těchto podmínkách poskytování záloh za dodávku a odběr tepelné energie v roce 2019:
Fakturační období: měsíční.
Termíny splatnosti záloh, jejich výše a variabilní symboly jsou uvedeny v následujícím rozpisu:

A)
B)

Výše záloh je stanovena na základě sjednaného odběru tepelné energie na všech odběrných místech odběratele s 
měsíčním fakturačním obdobím.

C)

Na faktuře bude odečtena skutečná poskytnutá záloha.D)
E) Při změně cen tepelné energie je dodavatel oprávněn stanovit novou výši záloh.

PLATEBNÍ KALENDÁŘ ZÁLOH PRO ROK 2019
Příloha č. 3

Č. smlouvy : 623/03T
Číslo odběratele : 50623

Daňový doklad
Platební kalendář

F) Pro potřeby Kontrolního hlášení považujeme Variabilní symbol za Evidenční číslo daňového dokladu. 
G)Tento platební kalendář je platný a účinný ode dne jeho podpisu oběma smluvními stranami, podléhá-li však 

povinnému zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti až 
dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že ujednání obsažená v tomto platebním kalendáři se 
použijí i na právní poměry ze smlouvy, vzniklé mezi smluvními stranami od data vystavení tohoto platebního kalendáře.

H) 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 na své náklady postupem stanoveným 
výše uvedeným zákonem dodavatel. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že před uveřejněním této přílohy 
v registru smluv zajistí dodavatel znečitelnění těch ustanovení, která představují výjimku z povinnosti uveřejnění 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 osobní údaje, 
vč. podpisových vzorů zástupců smluvních stran.  Odběratel prohlašuje, že se zveřejněním souhlasí a že tato příloha 
neobsahuje žádná další ustanovení (nad rámec výše uvedených), která by požadoval znečitelnit. V případě, že dodavatel
uveřejnění tuto přílohu v registru smluv v souladu s tímto ujednáním, zavazuje se odběratel nezveřejnit tuto přílohu v 
registru smluv duplicitně.



Smlouva o dodávce tepelné energie

Strana 2 z 2

Odběratel:

V ..................................................... dne ..............................

Dodavatel:

V Olomouci dne: .......................................

Tato dohoda je nedílnou součástí smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie.

......................................................................................
Za dodavatele

..................................................................................
Za odběratele

  24.05.2019
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