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č. 1 
Termín dodání:  
dle nabídky 

Novohradská 398/32 
372 15 České Budějovice 

IČ: 

DIČ: 

60826835 

CZ60826835 

Dodavatel: Zákaznické číslo: xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

xxxxx xxxxx 

IČ: xxxxx DIČ: 

Datum vystavení dokladu: 25.1.2017 

xxxxx 
xxxxx 
č. ú. xxxxx 
 

Bankovní spojení 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,  
vložka 637 

Bez údajů a jejich citací stanovených zákonem o DPH  
235/2004 Sb., včetně našeho celého obchodního jména,  
nebude Váš daňový doklad uhrazen! 

Vyřizuje: Stanislav Novák 
Telefon: 
E-mail: 

389 003 309 

xxxxx 

Předmět zdanitelného plnění Množství / j. 
Cena celkem  
CZK bez DPH 

Cena za jedn. 
CZK bez DPH 

Pro a. s. Teplárna České Budějovice u Vás objednáváme  

dle Vaší cenové nabídky čxxxxx 
 

Zajištění dřívějšího dokončení GO TG4 xxxxx 1. 

Tato objednávka je zároveň návrhem na uzavření smlouvy. 

Smluvní strana, jíž je návrh na uzavření smlouvy určen, bere na vědomí, že Teplárna České Budějovice, a. s. je  
právnickou osobou, v níž má většinovou majetkovou účast územní samosprávný celek, a proto se na smlouvu,  
která vznikne po přijetí této objednávky (dále také jen „smlouva“), v souladu s § 2 odst. 1 písm. n) zákona č.  
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru  
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZRS“), vztahuje povinnost  
uveřejnění prostřednictvím registru smluv (dále také jen „Registr“). 

Smluvní strany ve shodě potvrzují, že  

a) se na tuto smlouvu nevztahuje žádná z výjimek z povinnosti uveřejnění této smlouvy dle § 3 odst. 2 ZRS, 

b) informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím a  
které se neuveřejňují v Registru v souladu s § 3 odst. 1 ZRS, budou v elektronickém obrazu textového obsahu  
smlouvy zaslaného k uveřejnění do Registru (tj. verze této smlouvy pro uveřejnění) znečitelněny. Konkrétně se  
jedná o údaj o smluvní straně a ceně. 

Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v Registru Teplárna České Budějovice, a. s., a to ve verzi  
pro uveřejnění, tj. po znečitelnění informací dle předchozího odstavce písm. b) této smlouvy, a to nejpozději do  
10 dnů po podpisu této smlouvy. 

Pro účely zaslání potvrzení o uveřejnění smlouvy budou použity tyto kontaktní údaje smluvních stran: 

Teplárna České Budějovice, a. s. – ID datové schránky: gnxgmn8 
Druhá smluvní strana - ID datové schránky: … 
(pokud by neměla protistrana DS, pak emailovou adresu …) 

Znečitelnění informací dle předchozího odstavce písm. b) této smlouvy provede Teplárna České Budějovice, a.  
s. odstraněním dotčeného textu a nahrazením křížky (např. „XXXXX“). 

Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv opravy uveřejněné smlouvy či metadat smlouvy dle ZRS bude provádět  

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2 



 

 
Objednávka č. OV-157/2017 Strana 

č. 2 
Termín dodání:  
dle nabídky 

Předmět zdanitelného plnění Množství / j. 
Cena za jedn. 

CZK bez DPH 

Cena celkem  
CZK bez DPH 

pouze Teplárna České Budějovice, a. s. Druhá smluvní strana je oprávněna společnost Teplárna České  
Budějovice, a. s. vyzvat písemně k opravě uveřejněné smlouvy či metadat smlouvy. Teplárna České Budějovice, 
 a. s. opravu provede, bude-li výzva druhé smluvní strany oprávněná, nejpozději do 5 dnů poté, kdy výzvu obdrží. 

Za porušení povinností týkajících se ochrany obchodního tajemství podle této smlouvy má poškozená smluvní  
strana právo uplatnit u druhé smluvní strany, která tyto povinnosti porušila, nárok na zaplacení smluvní  
pokuty. Výše smluvní pokuty je stanovena na 5% ze smluvní ceny (vč. DPH) za každý jednotlivý prokázaný  
případ porušení povinností.  Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. 

Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru. 

Podle ZRS musí být smlouva, na kterou se vztahuje povinnost k uveřejnění v Registru, uzavřena písemně; je  
tedy nezbytné ji uzavřít jinak, než konkludentním přijetím objednávky. Aby byla smlouva uzavřena písemně,  
musí být jak objednávka, tak i její akceptace písemné (postačí např. odpověď emailem, že objednávka je  
akceptována, příp. podepsání objednávky ze strany toho, komu byla učiněna).  

 

xxxxx 

Vystavil:  

Cena celkem bez DPH v CZK 

Vedoucí MTZ a vnitřních služeb 

Na faktuře uveďte číslo naší objednávky, jinak nebude proplacena. 

Faktury v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH musí obsahovat kód klasifikace produkce  
CZ-CPA 41-43, jinak budou vráceny. 

Jan Voneš 

Telefon: 

Mobil: 

Fax: E-mail: 

WWW: www.teplarna-cb.cz 

info@teplarna-cb.cz +420 389 003 456 +420 389 003 111 

+420 xxxxx 
 Vystaveno v systému ABRAG4, dodavatel: TANAKA, s.r.o., www.tanaka.cz 

Při platbě fakturou požadujeme splatnost nejméně 14 dní od jejího doručení. 

http://www.teplarna-cb.cz/
mailto:info@teplarna-cb.cz
http://www.tanaka.cz/

