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Dodatek č. 5 
ke smlouvě o dodávce a odběru tepelné energie 

 
 

 I. Smluvní strany  
 
l.  Dodavatel:  SMO, městská akciová společnost Orlová 
 Sídlo:  Orlová-Lutyně, ul. Okružní čp. 988, PSČ 735 14 
 Zastoupen:  Karel Volf, předseda představenstva 
    Ing. Jan Muroň, místopředseda představenstva 
 IČO:  607 93 163 
 DIČ:  CZ60793163 
 Bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Orlová 
 Číslo účtu:  19-3554960277/0100 
 tel./fax:  596 585 511 / 596 585 533 
 e-mail:  as@smo-orlova.cz 
 Registrace:  obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. oddíl B, vložka 1017
 (dále jen objednatel) 
 

a 
 
2.  Odběratel : město Orlová 
 Sídlo:  Osvobození čp. 796, 735 14 Orlová-Lutyně 
 Zastoupen:  Mgr. Miroslav Chlubna, starosta města 
 IČO:  00297577  
 DIČ:  CZ00297577   
 Bank. spojení: ČSOB, a.s., pobočka Orlová 
 Číslo účtu:  103957163/0300 
 (dále jen poskytovatel)  
 (dále jen smluvní strany) 
 
 Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku č. 5. 
 

II. Předmět dodatku 
 
I. Doplňuje čl. VIII. Ostatní práva a povinnosti, 2. Odběratele: o odstavec k)   
 
k) Odběratel vystaví fakturu (daňový doklad) na poměrnou část zálohy a po obdržení 

vyúčtovací faktury od dodavatele elektrické energie, bude Dodavateli fakturována 
skutečná spotřeba.  

 
V ostatních ustanoveních se obsah smlouvy nemění. 

 
III. Ostatní ujednání 

 
1. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen 
„GDPR“) a s tímto související zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále 
jen „Zákon“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá 
za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR 
nebo Zákona došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, 
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jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující 
osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena 
účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv. Objednatel tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 
2 zákona o registru smluv). 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu 
obsahu, s obsahem souhlasí a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.  

4. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

 
V Orlové dne 18.07.2019 
 
 
Za dodavatele:      Za odběratele: 
 
 
 
Karel Volf       Mgr. Miroslav Chlubna 
předseda představenstva     starosta města 
 
 
 
Ing. Jan Muroň 
místopředseda představenstva 


