
Dodatek ě. 2
ke Smlouvě o dodávce tepelné energie ě. 13308

uzavřený mezi:

Obchodní firma :
Se sídlem:
Zapsaná:
Zastoupená:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu.
IČO:
DIČ:
(dále jen „Dodavatel“)

Veolia Energie ČR, a.s.
Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ: 702 00 
v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 318 
Ing. Reda Rahma -  člen představenstva na základě pověření

451 93 410 
CZ45193410

a

Odběratel 
Obchodní firma :
Se sídlem:
Zapsaná:
Zastoupená:
IČO:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
(dále jen “Odběratel“)

Sananim z.ú
Ovčí hájek 2549/64A, 15800 Praha 5 - Nové Butovice 
v OR vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. U 24 
PaedDr. Martina Richterová Těmínová - ředitelka 
004 96 090

(dále společně také smluvní strany)

v
Článek I.

Předmět dodatku
1. Dodavatel a Odběratel uzavřeli dne 31.01.2011 Smlouvu o dodávce tepelné energie č. 13308 za 

účelem dodávky tepelné energie do odběrného místa odběratele (dále jen Smlouva).

2. Dne 21. 08. 2015 Dodavatel a odběratel spolu uzavřeli Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodávce 

tepelné energie č. 13308, kterým došlo ke změně čl. VI -  Ceny a platby, odst. 5 a 6.

3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

Článek VI -  Ceny a platby, odst. 5 a 6 se mění část: platba za služby a nahrazuje se následujícím 

zněním:

Platba za služby

r2 = Kč/kW/měsíc

Smluvní výkon (P) je sjednán v této výši pro následující období plnění smlouvy: 
Pro rok 2018 a dále je sjednána výše smluvního výkonu P2018 a dále = kW.



VGOLIA
Paušální částka (fixní část) bude aktualizována dle následujícího revizního vzorce

r2n = 0-2,,!- » )  x (1 + In/100) +
P„ P„

Kde značí:

n - dolní ukazatel určující hodnotu k datu aktualizace cen 
In - hodnota inflace v daném roce 

r2(0) = Kč/kW/měsíc

Nájem - výše hrazeného ročního nájmu kotelny ( Kč/rok)

Aktualizace r2 bude prováděna jedenkrát za rok a to vždy k 1. 1. daného roku. První aktualizace platby 
r2 bude provedena k 1. 1. 2019.

Dodavatel je povinen do 28. 02. roku následujícího vyúčtovat náklady na realizované opravy dle 
Smlouvy o nájmu č. 1970802232010 (S00927), ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi 
dodavatelem, jako nájemcem, a Městskou částí Praha 13, jako pronajímatelem, a to formou konečného 
zúčtování ceny tepelné energie za daný kalendářní rok. Částka nevyčerpaných oprav bude mezi 
všechny odběratele tepelné energie ze zdrojů, které tvoří předmět nájmu uvedené Smlouvy o nájmu a 
jsou součástí jedné cenové lokality, rozdělena v poměru dle sjednaných výkonů v kW v částce R2.

Článek II.

Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek č. 2 je platný dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dne 

01. 04. 2018, nebo ke dni zveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to podle toho, který okamžik nastane později. 
Smluvní strany se dále dohodly, že pokud tato smlouva nabude účinnosti dnem zveřejnění, pak se 
ujednání této smlouvy použijí i na právní poměry, jejichž předmět je totožný s předmětem této 
smlouvy, vzniklé mezi smluvními stranami této smlouvy od 01. 04. 2018 do okamžiku nabytí 
účinnosti této smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že má-li být tato smlouva 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 smlouvy 
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 kW/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 
smlouva neobsahuje žádná další ustanovení (nad rámec výše uvedených), která by požadoval 
znečitelnit. V případě, že dodavatel uveřejní tuto smlouvu v registru smluv v souladu s tímto 
ujednáním, zavazuje se Odběratel nezveřejnit tuto smlouvu v registru smluv duplicitně.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, z nichž dva obdrží

Dodavatel a dva Odběratel.



VGOLIA
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemném projednání na základě 

svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
30-05-2018

V Praze dne..................................  V Praze dne.

Za Dodavatele: Za Odběratele

Ing. Reda Rahma
člen představenstva na základě pověření

PaedDr. Martina Richterová Těmínová 
ředitelka


