
ČESKOMORAVSKÁ 

KOMODITNÍ BURZA KLADNO 

Závěrkový list č. PL-20200414-1504-8 
(pro burzovní obchody s plynem v rámci sdružených služeb dodávky plynu) 

Číslo aukce: 1504 

Dodavatel (prodávající): 

Zapsán v: 
Sídlo: 
IČO: 60193492 
Bankovní spojeni: 
Zastoupen: 
Jméno a příjmení makléře: 
Evidenční číslo makléře: 

Odběratel (kupující): 

Zapsán v: 

Sídlo: 
IČO: 68407700 
Fakulta: 
Adresa: 
Bankovní spojeni: 
Zastoupen: 
Jméno a příjmení makléře: 
Evidenční číslo makléře: 

Popis produktu: 

Počet odběrných míst: 

Termín dodávky: 

Celkové množství dodávky: 

Jednotková kupní cena (bez DPH): 

Pevná kapacitní složka ceny: 

Technické parametry dodávky: 

Zúčtovací podmínky 

Zúčtovací období: 

Splatnost zúčtovací faktury: 

Datum konání burzovního shromážděni: 14. dubna 2020 

Pražská plynárenská, a. s. 

OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337 
Národní 37, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
DIČ: CZ60193492 
35-3600132/0800

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
41039 

české vysoké učení technické v Praze 

zřízena zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném 
znění 
Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
DIČ: CZ68407700 
Správa účelových zařízení 
Vaničkova 7, 160 17 Praha 6 - Dejvice 
27-4082120257/0100

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
41031 

Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky 
zemního plynu pro odběr do 630 MWh (plyn - maloodběr) 

6 

1. 1. 2021 - 31.12.2022

2 285 MWh 

440CZK/MWh 

O CZK/odběrné místo/měsíc 
O CZK/tis. m• 

viz Příloha závěrkového listu č. 1 

rok -vyúčtování bude provedeno 1x ročně v termínu dle 
periodických odečtů příslušného provozovatele distribuční 
soustavy 

21 dni 

Zálohy v průběhu zůčtovacího období: čtvrtletní 

Ostatní podmínky: 

Dodavatel bude odběrateli účtovat dodávku na jedné sloučené faktuře (daňovém dokladu) v listinné 
(papírové) podobě s tím, že za každé odběrné místo bude provedeno vyúčtování s rozepsáním jednotlivých 
položek ceny spolu s uvedením ceny celkem a příslušné výše DPH v % a v Kč. 
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B
tESKOMORA VSKÁ 

KOMODITNI BURZA KLADNO 

Rozhodčí doložka: 

Veškeré spory vznikající z burzovního obchodu (závěrkového listu) a v souvislosti s nim, které se nepodaří 
odstranit jednáním mezi stranami, budou s konečnou platností rozhodnuty Mezinárodním rozhodčím soudem 
při českomoravské komoditní burze, který je stálým rozhodčím soudem podle§ 13 zákona č. 216/1994 Sb. 
o rozhodčím řízeni a o výkonu rozhodčích nálezů, podle jeho Řádu, a to jedním nebo třemi rozhodci
ustanovenými v souladu s uvedeným Řádem.

V Kladně dne 14. 4. 2020 

za dodavatele 

Mgr. Petra Mošovská 
za ČMKBK 
ČESKOMOBAVSKÁ 

,_ i.lrl... nóm. Sítnó 3127 A\ 
li KOMODITNÍ BUllli KLADNO 

� ... 272 01 Kladno \6/ 

Dodávka plynu v rámci SSDP charakteru maloodběr 

za odběratele 

Strana 7 (celkem 7) 








