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Dodatek č.  1  ke smlouvě ev. číslo 3054368.1008157

Dodavatel  
Pražská teplárenská a.s.   
Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 17000

45273600IČ CZ45273600DIČ
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B. , 
vložka 1509

Bankovní spojení:  500068263/0300
(dále jen „Dodavatel“)
Odběratel

Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti , 
Zastoupena: Ing. Miroslav Zábranský, náměstek pro 
řízení sekce ekonomické
12810 Praha 2, Vyšehradská 16
IČ 00025429 DIČ CZ00025429
Zapsán v registru ekonomických subjektů vedeném Českým statistickým úřadem

Bankovní spojení: 

(dále jen „Odběratel“)

Zasílací adresa  1008157

Česká republika - Ministerstvo 
spravedlnosti 
odbor investic a majetku 
Vyšehradská 424/16 
128 00 Praha-Nové Město  

Odběrné místo: 3054368      28. pluku 1499/29a,  1533/29b,  429/31,  429/31V, Na Míčánkách 1497/2a,  
1498/2, U Roháčových kasáren 1500/23 - KOM

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně shora uvedené smlouvy takto: 
  
1. V bodě 5. Smlouvy- Cenové a platební podmínky se v části Tarifní pásmo ruší hodnota: C a nahrazuje se 
novým textem: dle platného ceníku s ohledem na výši sjednaného výkonu. 
  
2. V bodě 7. smlouvy – Technická specifikace dodávky se ruší hodnota max. čtvrthodinového výkonu ve výši 

MW a nahrazuje se hodnotou ve výši MW. 
Vyhodnocování sjednaného výkonu probíhá v souladu s Obchodními podmínkami dodávek tepelné energie čl. 
12. 
  
  
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení se tímto Dodatkem č. 1 nemění. 
  
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, a to po jednom vyhotovení pro 
každou ze smluvních stran. 
  
5. Odběratel prohlašuje, že je subjektem uvedeným v § 2 odst. 1, písm. a) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a 
že tento Dodatek č. 1 podléhá režimu uveřejnění v registru smluv dle uvedeného zákona. Smluvní strany v této 
souvislosti sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv provede ve lhůtě 30 dnů od uzavření 
tohoto Dodatku č. 1 Odběratel. Před uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 je Odběratel povinen odstranit z textu 
tohoto Dodatku č. 1  údaje podléhající ochraně osobních údajů v souladu s § 5 a 10 zák.č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů a v souladu s § 81 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podpisy zástupců 
smluvních stran a dále hodnoty maximálního čtvrthodinového výkonu uvedené v odst. 2 tohoto Dodatku č. 1. 
Nesplní-li Odběratel svoji povinnost k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 ani do 45 dnů ode dne jeho uzavření, je 
oprávněn tento Dodatek č. 1 v registru smluv uveřejnit Dodavatel za výše sjednaných podmínek. 
  
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující a účinnosti dne 
1.1.2018. 
  
  
 



dne  dne  

Za dodavatele: Pražská teplárenská a.s. 
Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 
Ing. Pavel Maďar 
vedoucí odboru prodej tepla 
  
Ing. Denisa Slamiaková 
vedoucí odd. obchodní kanceláře

Za odběratele: Ing. Miroslav Zábranský 
náměstek pro řízení sekce ekonomické
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