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- číslo smlovy 20495 Daňový doklad

Platební kalendář
DODAVATEL:

Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o.
Nádražní náměstí 294, Ušovice, 353 01 Mariánské Lázně 
IČO: 49790676 DIČ: CZ49790676
Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném
Krajským soudem v Plzni sp. zn. C 4776 
Číslo účtu/kód banky: 

ODBĚRATEL: 83640
SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ příspěvková 
organizace
Tyršova 621/21 a, 353 01 Mariánské Lázně 
ICO: 72559772 DIČ:
Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném 
Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr., vložka 756 
Číslo účtu/kód banky: 

SPRÁVA MĚSTSKÝCH 
SPORTOVIŠŤ 
příspěvková organizace 
P.O.BOX 25 
Tyršova 621/21a 
353 01 Mariánské Lázně

V Mariánských Lázních dne 06.09.2017

Dodavatel a odběratel se dohodli na těchto podmínkách poskytování záloh za dodávku a odběr tepelné energie v r. 2017:
A) Fakturační období: měsíční.
B) Termíny splatnosti záloh, jejich výše a variabilní symboly jsou uvedeny v následujícím rozpisu:

Účetní období Variabilní symbol Základ daně DPH 15% Celkem Kč Splatnost do
09/2017 7417920495 15.09.2017
10/2017 7467020495 16.10.2017
11/2017 7467120495 15.11.2017
12/2017 7467220495 15.12.2017

C) Výše záloh je stanovena na základě sjednaného odběru tepelné energie na všech odběrných místech odběratele 
s měsíčním smluvním obdobím.

D) Způsob placení záloh - příkaz k úhradě
E) Je-li odběratel v prodlení se zaplacením jednotlivých záloh, zavazuje se zaplatit dodavateli za každý den prodlení 

smluvní pokutu ve výši 0.050% z nezaplacených dohodnutých záloh.
F) Na faktuře bude odečtena skutečně poskytnutá záloha.
G) Při úhradě záloh uvádějte konstantní symbol 304.
H) Při změně cen tepelné energie je dodavatel oprávněn stanovit novou výši záloh.
I) Pro potřeby Kontrolního hlášení považujeme Variabilní symbol za Evidenční číslo daňového dokladu. To znamená, že 

v našem Kontrolním hlášení budeme uvádět rovněž jako Évidenční číslo daňového dokladu Variabilní symbol.
J) Tento platební kalendář je platný a účinný ode dne jeho podpisu oběma smluvními stranami, podléhá-li však 

povinnému zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti až 
dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že ujednání obsažená v tomto platebním kalendáři se 
použijí i na právní poměry ze smlouvy, vzniklé mezi smluvními stranami od data vystavení tohoto platebního 
kalendáře.

Tato dohoda je nedílnou součástí smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie.
Po potvrzení nám dohodu v jednom vyhotovení vraťte nejpozději do tří dnů od data obdržení.

Odběratel:

V ..................................................... dne .......................

Ing. Martin Brůha Jméno:
jednatel společnosti Funkce:

Visclis Scargia Marlfertské LSan0, a.r.a. 
N ádražnínám ěstí 2B4, ÚSovice 

353 91 Mariáxwké Lázně 
IČO: 497 90 S76, DIČ: CZ49790G7G

Koeficient pro výpočet daně (zákon o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění, § 37): 0,1304.


