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Dodatek č.3 
ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu č . 9552090416 

(dále jen „dohoda“ a „smlouva“) 
 
 
Dodatek číslo 3  
ke smlouvě číslo 9552090416 ze dne 19.12.2019  
 
Zákazník 
Teplárna Písek, a.s., U Smrkovické silnice 2263, 397 01 Písek 
IČ: 60826801, DIČ: CZ60826801 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 
640 
 
a 
 
Dodavatel 
E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 
IČ: 26078201, DIČ: CZ26078201 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu  
v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1390 
 
 
Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva o sdružených službách dodávky plynu se 
doplňuje takto: 
 
 
V čl. II. Odběrné místo, technická specifikace odběrného místa, měření se odstavec 2.2 doplňuje o 
následující znění: 

Dodavatel se zavazuje dodat zákazníkovi v období od 26.12.2020 do 31.01.2021 mimo Denní 
množství zemního plynu uvedené ve Smlouvě, Denní množství zemního plynu ve výši 11 999 m3. 

Toto Denní množství bude poskytnuto na principu klouzavé smlouvy. 

Dále platí, že k celkové měsíční ceně zemního plynu v příslušném měsíci bude připočtena měsíční 
distribuční cena za denní rezervovanou pevnou klouzavou distribuční kapacitu, která je stanovená 
následovně: 
Měsíční distribuční cena za denní rezervovanou pevnou klouzavou distribuční kapacitu se stanoví v 
souladu s obecně závazným rozhodnutím příslušného orgánu státní správy (Cenové rozhodnutí 
Energetického regulačního úřadu). 
 
 
Ostatní ujednání: 

1. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jeho podpisu obdrží každá ze smluvních stran 
jedno vyhotovení. 
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2. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

3. Tento dodatek se uzavírá na dobu určitou, a to od 26.12.2020 do 31.01.2021. 

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dne 26.12.2020 a je platný dnem podpisu obou smluvních stran. 

5. Smluvní strany prohlašují, že k tomuto dodatku přistoupily po vzájemném vážném, srozumitelném 
a určitém projednání, a že jeho obsah odpovídá skutečnému stavu věci a je výrazem jejich pravé a 
svobodné vůle, což potvrzují podpisy svých oprávněných zástupců. 

 
 
 
Za Zákazníka: Za Dodavatele: 
Teplárna Písek, a.s. E.ON Energie, a.s. 
 
V  dne: V Českých Budějovicích dne: 11.12.2020 
Osoba oprávněná k podpisu Osoba oprávněná k podpisu 
Jméno: JUDr. Ing. Michal Čapek Jméno: Ing. Milan Třebín 
Funkce: člen představenstva Funkce: Key Account Manager 
 
 
 
_______________________ _______________________ 
Podpis       Podpis  
 
 
 
V  dne:  
Osoba oprávněná k podpisu  
Jméno: Karel Vodička  
Funkce: předseda představenstva  
 
 
 
_______________________  
Podpis         
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