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Číslo smlouvy: 23902

uzavřené mezi

Dodavatelem:
Veolia Energie Kolín, a.s. 
Tovární 21, 280 63 Kolín V. 
Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném 
Městským soudem v Praze sp. zn. B 1523 
IČO: 45148091 
DIČ: CZ45148091

Střední škola obchodní, 
Kolín IV, Havlíčkova 42 
Havlíčkova 42 
280 00 Kolín IV

a

Odběratelem:
Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 
Havlíčkova 42, 280 00 Kolín IV

IČO: 00507474
DIČ:

1. Smluvní strany sjednávají toto ujednání o ceně tepelné energie a nosných médií v souladu s ustanoveními zák. 
č. 89/2012 Sb., zák. č. 458/2000 Sb. a zák. č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 
cenovým rozhodnutím ERU č. 2/2013 ze dne 1. listopadu 2013, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 4/2015 
ze dne 6. listopadu 2015, kterým se mění cenové rozhodnutí ERU č. 2/2013.

2. Cena dodávané a odebírané tepelné energie a nosných medií se sjednává v souladu s uzavřenou smlouvou a je její 
nedílnou součástí.

3. V případě, že součástí dodávky tepelné energie a nosných médií bude také dodávka studené pitné vody pro přípravu 
teplé vody (vodné, stočné), bude dodavatel odběrateli účtovat tuto vodu v ceně, která bude dodavateli účtována 
dodavatelem vody.

4. Cena tepelné energie a nosného média je:

Sazba: BNJ500 Jednoduchá sazba - primární strana
Byty - Teplo celkem 
Byty - Teplo TUV 
Byty - Teplo ÚT 
Nebyty - Teplo celkem 
Nebyty - Teplo TUV 
Nebyty - Teplo ÚT 
Nevrácený kondenzát

471,00 Kč/GJ 
471,00 Kč/GJ 
471,00 Kč/GJ 
471,00 Kč/GJ 
471,00 Kč/GJ 
471,00 Kč/GJ 
129,30 Kč/t

K cenám uvedených v čl. 3 a či. 4 tohoto ujednání bude při vyúčtování připočítána daň z přidané hodnoty (DPH) ve 
výši stanovené zákonem.

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001
a environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001.

Veolia Energie Kolín a.s.
Sídlo: Kolín V.,Tovární 21, PSČ: 280 63
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze pod sp.zn. B 1523.
IČO: 451 48 091, DIČ: CZ45148091
Tel: +420 321 752 211, Zákaznická linka: 800 800 860
wvvw.vecr.cz, www.veolia.cz
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5. Toto ujednání smluvních stran je  platné ode dne jeho podpisu oběma smluvními stranami do 31. prosince 2018 a 
účinnosti nabývá dne 01. ledna 2018 nebo dnem zveřejnění v registru smluv, podléhá-li tomuto zveřejnění, a to dle 
toho, který okamžik nastane později. Nabude-li toto ujednání účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, pak se 
smluvní strany dohodly, že ujednání obsažená v tomto ujednání se použijí i na právní poměry ze smlouvy, vzniklé 
mezi smluvními stranami od 01. ledna 2018 do okamžiku nabytí účinnosti tohoto ujednání.

6. Zařazení odběrného místa do příslušné sazby je uvedeno v odběrovém diagramu.

7. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit cenu tepla v případě změn obecně závazných předpisů, které mohou mít vliv na 
cenu tepla, a to s účinností ke dni vzniku těchto změn a odběratel se zavazuje nově stanovenou cenu uhradit. 
Dodavatel je  povinen změnu ceny písemně oznámit odběrateli bez odkladu po stanovení ceny.

8. Pro případ nedodržení termínu úhrady faktur a jejich výše ve lhůtě splatnosti sjednávají strany úrok z prodlení ve výši 
0.050% z dlužné částky za každý den prodlení.

9. Kondenzát měřen v m 3. Přepočet 1 m 3 = 1 1 ( tuna).

10. Odběratel se zavazuje odstavit odběr ( technologii) v době ohlášené letní odstávky v termínu:
od 16.07.2018 od 00:00 hodin do 20.07.2018 do 24:00 hodin.

11. Smluvní strany se dohodly, že má-li být tato smlouva/dodatek/příloha v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv ("ZRS"), uveřejněna prostřednictvím registru smluv, pak její uveřejnění se zavazuje zajistit na své 
náklady postupem stanoveným výše uvedeným zákonem dodavatel. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s 
tím, že před uveřejněním této smlouvy/dodatku/přílohy v registru smluv zajistí dodavatel znečitelnění těch 
ustanovení, která představují výjimku z povinnosti uveřejnění podle §3 odst. 1, 2 ZRS, a to ustanovení tvořící 
obchodní tajemství dodavatele (cena tepla za GJ, objem tepla v GJ za určité období, velikost smluvního výkonu, 
cena za kW/MW smluvního výkonu, výše záloh, cenové vzorce) a dále osobní údaje, vč. podpisových vzorů 
zástupců smluvních stran. Odběratel prohlašuje, že se zveřejněním souhlasí a že tato smlouva neobsahuje žádná 
další ustanovení (nad rámec výše uvedených), která by požadoval znečitelnit. V případě, že dodavatel uveřejní tuto 
smlouvu/dodatek/přílohu v registru smluv v souladu s tímto ujednáním, zavazuje se odběratel nezveřejnit tuto 
smlouvu v registru smluv duplicitně.

V Kolíně 19.12.2017 V.... ................................dne.............

PTTĚr-DN! ŠKOLA OBCHODNÍ
kE'JL HAVLÍČKOVA 42

Za dodavatele: Ing. Martin Brůha, statutární ředitel Za odběratele:

Veolia Energie Kolín a.s.
Sídlo: Kolín V.,Tovární 21, PSČ: 280 63
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským Držitel certifikátů: kvality dle CSN EN ISO 9001
soudem v Praze pod sp.zn. B 1523. a environmentálního řízení dle CSN EN ISO 14001.
IČO: 451 48 091, DIČ: CZ45148091
Tel: +420 321 752 211, Zákaznická linka: 800 800 860
www.vecr.cz,www.veolia.cz
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Pro rok: 2018

Dodavatel:
Veolia Energie Kolín, a.s.
Tovární 21, 280 63 Kolín V.
Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném
Městským soudem v Praze sp. zn. B 1523
IČO: 45148091 DIČ: CZ45148091
Odběratel:
Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42
Havlíčkova 42, 280 00 Kolín IV
IČO: 00507474 DIČ:

Střední škola obchodní, 
Kolín IV, Havlíčkova 42 
Havlíčkova 42 
280 00 Kolín IV

Číslo smlouvy: 23902
Odběrné místo: K512-102 Název OM: Havlíčkova 42, Střední škola obchodní-hlavní budova
Sazba: BNJ500

Tepelná energie v GJ Sjednaný výkon v MW
GJ sjednané pro výpočet 

stálého platu
nebyty byty

Leden 44 0,000
Únor 39 0,000
Březen 26 0,000
Duben 10 0,000
Květen 0 0,000
Červen 0 0,000
Červenec 0 0,000
Srpen 0 0,000
Září 0 0,000
Říjen 13 0,000
Listopad 18 0,000
Prosinec 29 0,000
ROK 179

nebyty byty
Podlahová plocha skutečná (m2)
Započitatelná plocha (m2)
Počet bytových jednotek zásobovaných tepelnou energií
Podíl dodaného tepla (%) 95,27 4,73

Odběratel prohlašuje, že rozdělení podlahových ploch odpovídá skutečnosti.V případě změny výměry podlahové plochy 
bytových a nebytových prostor je povinností odběratele tuto skutečnost neprodleně nahlásit dodavateli.

Regulační stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Max.výkon v MW 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Regulační stupeň vyhlašuje dispečink dodavatele na tel.č. 321 752 211.
Pokyny dispečera jsou pro odběratele závazné. Regulační stupeň č.7 znamená zabezpečit zařízení proti zamrznutí.

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001
a environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001.

Veolia Energie Kolín, a.s.
Sídlo: Kolín V.,Tovární 21, PSČ: 280 63
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze pod sp.zn. B 1523.
IČO: 451 48 091, DIČ: CZ45148091
Tel: +420 321 752 211, Zákaznická linka: 800 800 860
www.vecr.cz,www.veolia.cz
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Plnění odběru tepla podle tohoto diagramu je  podmíněno uzavřením "Cenového ujednání".

/  /

Zmocněnec odběratele pro jednání: ................................................
(jméno, telefon, email)

Další ujednání:
Smluvní strany se dohodly, že má-Ii být tato smlouva/dodatek/příloha v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv ("ZRS"), uveřejněna prostřednictvím registru smluv, pak její uveřejnění se zavazuje zajistit na své náklady postupem 
stanoveným výše uvedeným zákonem dodavatel. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že před uveřejněním této 
smlouvy/dodatku/přílohy v registru smluv zajistí dodavatel znečitelnění těch ustanovení, která představují výjimku z 
povinnosti uveřejnění podle §3 odst. 1,2 ZRS, a to ustanovení tvořící obchodní tajemství dodavatele (cena tepla za GJ, 
objem tepla v GJ za určité období, velikost smluvního výkonu, cena za kW/MW smluvního výkonu, výše záloh, cenové 
vzorce) a dále osobní údaje, vč. podpisových vzorů zástupců smluvních stran. Odběratel prohlašuje, že se zveřejněním 
souhlasí a že zveřejňovaná smlouva/dodatek/příloha neobsahuje žádná další ustanovení (nad rámec výše uvedených), která 
by požadoval znečitelnit. V případě, že dodavatel uveřejní smlouvu/dodatek/přílohu v registru smluv v souladu s tímto 
ujednáním, zavazuje se odběratel nezveřejnit tuto smlouvu/dodatek/přílohu v registru smluv duplicitně.

Tato smlouva/dodatek/příloha je platná ode dne jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dne 01. ledna 
2018 nebo dnem zveřejnění v registru smluv, podléhá-li tomuto zveřejnění, a to dle toho, který okamžik nastane později. 
Nabude-li tato smlouva/dodatek/příloha účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, pak se smluvní strany dohodly, že 
ujednání obsažená v této smlouvě/dodatku/příloze se použijí i na právní poměry ze smlouvy/dodatku/přílohy, vzniklé 
mezi smluvními stranami od 01. ledna 2018 do okamžiku nabytí účinnosti tohoto ujednání.

V Kolíně dne 19.12.2017 tul d n e .....

Za dodavatele: Ing. Martin Brůha, statutární ředitel

STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ
KOLÍN IV HAVLÍČKOVÂ

Za odběratele:

V .

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001
a environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001

Veolia Energie Kolín, a.s.
Sídlo: Kolín V,Tovární 21, PSČ: 280 63
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze pod sp.zn. B 1523.
IČO: 451 48 091, DIČ: CZ45148091
Tel: +420 321 752 211, Zákaznická linka: 800 800 860
www.vecr.cz,www.veolia.cz



NA DODÁVKU A ODBĚR TEPELNÉ ENERGIE

o V G O LIA
Dodatek č.2

ODBĚROVÝ DIAGRAM Strana 1 z 2

Pro rok: 2018

Dodavatel:
Veolia Energie Kolín, a.s.
Tovární 21, 280 63 Kolín V.
Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném
Městským soudem v Praze sp. zn. B 1523
IČO: 45148091 DIČ: CZ45148091
Odběratel:
Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42
Havlíčkova 42, 280 00 Kolín IV
IČO: 00507474 DIČ:

Střední škola obchodní, 
Kolín IV, Havlíčkova 42 
Havlíčkova 42 
280 00 Kolín IV

Číslo smlouvy: 23902
Odběrné místo: K512-105 Název OM: Havlíčkova 42, Střední škola obchodní - tělocvična
Sazba: BNJ500

Tepelná energie v GJ Sjednaný výkon v MW
GJ sjednané pro výpočet 

stálého platu
nebyty byty

Leden 12 0,200
Únor 10 0,200
Březen 5 0,200
Duben 1 0,200
Květen 0 0,200
Červen 0 0,200
Červenec 0 0,200
Srpen 0 0,200
Září 0 0,200
Říjen 2 0,200
Listopad 7 0,200
Prosinec 10 0,200
ROK 47 2,400

nebyty byty
Podlahová plocha skutečná (m2) 0,00 0,00
Započitatelná plocha (m2) 0,00 0,00
Počet bytových jednotek zásobovaných tepelnou energií
Podíl dodaného tepla (%) 100,00 0,00

Odběratel prohlašuje, že rozdělení podlahových ploch odpovídá skutečnosti.V případě změny výměry podlahové plochy 
bytových a nebytových prostor je povinností odběratele tuto skutečnost neprodleně nahlásit dodavateli.

Regulační stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Max.výkon v MW 0,200 0,180 0,160 0,120 0,080 0,060 0,000

Regulační stupeň vyhlašuje dispečink dodavatele na tel.č. 321 752 211.
Pokyny dispečera jsou pro odběratele závazné. Regulační stupeň č.7 znamená zabezpečit zařízení proti zamrznutí.

Veolia Energie Kolín, a.s.
Sídlo: Kolín V.,Tovární 21, PSČ: 280 63
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze pod sp.zn. B 1523.
IČO: 451 48 091, DIČ: CZ45148091
Tel: +420 321 752 211, Zákaznická linka: 800 800 860
www.vecr.cz,www.veolia.cz

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001
a environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001.
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Plnění odběru tepla podle tohoto diagramu je podmíněno uzavřením "Cenového ujednání".

/  /
Zmocněnec odběratele pro jednání:

(jméno, telefon, email)

Další ujednání:
Smluvní strany se dohodly, že má-li být tato smlouva/dodatek/příloha v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv ("ZRS"), uveřejněna prostřednictvím registru smluv, pak její uveřejnění se zavazuje zajistit na své náklady postupem 
stanoveným výše uvedeným zákonem dodavatel. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že před uveřejněním této 
smlouvy/dodatku/přílohy v registru smluv zajistí dodavatel znečitelnění těch ustanovení, která představují výjimku z 
povinnosti uveřejnění podle §3 odst. 1,2 ZRS, a to ustanovení tvořící obchodní tajemství dodavatele (cena tepla za GJ, 
objem tepla v GJ za určité období, velikost smluvního výkonu, cena za kW/MW smluvního výkonu, výše záloh, cenové 
vzorce) a dále osobní údaje, vč. podpisových vzorů zástupců smluvních stran. Odběratel prohlašuje, že se zveřejněním 
souhlasí a že zveřejňovaná smlouva/dodatek/příloha neobsahuje žádná další ustanovení (nad rámec výše uvedených), která 
by požadoval znečitelnit. V případě, že dodavatel uveřejní smlouvu/dodatek/přílohu v registru smluv v souladu s tímto 
ujednáním, zavazuje se odběratel nezveřejnit tuto smlouvu/dodatek/přílohu v registru smluv duplicitně.

Tato smlouva/dodatek/příloha je platná ode dne jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dne 01. ledna 
2018 nebo dnem zveřejnění v registru smluv, podléhá-li tomuto zveřejnění, a to dle toho, který okamžik nastane později. 
Nabude-li tato smlouva/dodatek/příloha účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, pak se smluvní strany dohodly, že 
ujednání obsažená v této smlouvě/dodatku/příloze se použijí i na právní poměry ze smlouvy/dodatku/přílohy, vzniklé 
mezi smluvními stranami od 01. ledna 2018 do okamžiku nabytí účinnosti tohoto ujednání.

V Kolíně dne 19.12.2017 ■tcec/ . dneV .

Za dodavatele: Ing. Martin Brůha, statutární ředitel

s t ř e d n í šk o l a  o b c h o d n í
KO'JM !V, HAVLÍČKOVA 42

Za odběratele:

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001
a environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001.

Veolia Energie Kolín, a.s.
Sídlo: Kolín V.,Tovární 21, PSČ: 280 63
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze pod sp.zn. B 1523.
IČO: 451 48 091, DIČ: CZ45148091
Tel: +420 321 752 211, Zákaznická linka: 800 800 860
www.vecr.cz,www.veolia.cz
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Pro rok: 2018

Dodavatel:
Veolia Energie Kolín, a.s.
Tovární 21, 280 63 Kolín V.
Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném
Městským soudem v Praze sp. zn. B 1523
IČO: 45148091 DIČ: CZ45148091
Odběratel:
Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42
Havlíčkova 42, 280 00 Kolín IV
IČO: 00507474 DIČ:

Střední škola obchodní, 
Kolín IV, Havlíčkova 42 
Havlíčkova 42 
280 00 Kolín IV

Číslo smlouvy: 23902
Odběrné místo: K512-106 Název OM: Havlíčkova 42, Střední škola obchodní -docklazení konden
Sazba: BNJ500

Tepelná energie v GJ Sjednaný výkon v MW
GJ sjednané pro výpočet 

stálého platu
nebyty byty

Leden 20 0,500
Únor 18 0,500
Březen 13 0,500
Duben 5 0,500
Květen 0 0,500
Červen 0 0,500
Červenec 0 0,500
Srpen 0 0,500
Září 0 0,500
Říjen 6 0,500
Listopad 10 0,500
Prosinec 18 0,500
ROK 90 6,000

nebyty byty
Podlahová plocha skutečná (m2) 3 355,00 0,00
Započitatelná plocha (m2) 3 355,00 0,00
Počet bytových jednotek zásobovaných tepelnou energií
Podíl dodaného tepla (%) 100,00 0,00

Odběratel prohlašuje, že rozdělení podlahových ploch odpovídá skutečnosti.V případě změny výměry podlahové plochy 
bytových a nebytových prostor je povinností odběratele tuto skutečnost neprodleně nahlásit dodavateli.

Regulační stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Max.výkon v MW 0,500 0,450 0,400 0,300 0,200 0,150 0,000

Regulační stupeň vyhlašuje dispečink dodavatele na tel.č. 321 752 211.
Pokyny dispečera jsou pro odběratele závazné. Regulační stupeň č.7 znamená zabezpečit zařízení proti zamrznutí.

Veolia Energie Kolín, a.s.
Sídlo: Kolín V.,Tovární 21, PSČ: 280 63
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze pod sp.zn. B 1523.
IČO: 451 48 091, DIČ: CZ45148091
Tel: +420 321 752 211, Zákaznická linka: 800 800 860
www.vecr.cz,www.veolia.cz
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Plnění odběru tepla podle tohoto diagramu je podmíněno uzavřením "Cenového ujednání".

/  / .
Zmocněnec odběratele pro jednání: ..........

(jméno, telefon, email)

Další ujednání:
Smluvní strany se dohodly, že má-li být tato smlouva/dodatek/příloha v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv ("ZRS"), uveřejněna prostřednictvím registru smluv, pak její uveřejnění se zavazuje zajistit na své náklady postupem 
stanoveným výše uvedeným zákonem dodavatel. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že před uveřejněním této 
smlouvy/dodatku/přílohy v registru smluv zajistí dodavatel znečitelnění těch ustanovení, která představují výjimku z 
povinnosti uveřejnění podle §3 odst. 1,2 ZRS, a to ustanovení tvořící obchodní tajemství dodavatele (cena tepla za GJ, 
objem tepla v GJ za určité období, velikost smluvního výkonu, cena za kW/MW smluvního výkonu, výše záloh, cenové 
vzorce) a dále osobní údaje, vč. podpisových vzorů zástupců smluvních stran. Odběratel prohlašuje, že se zveřejněním 
souhlasí a že zveřejňovaná smlouva/dodatek/příloha neobsahuje žádná další ustanovení (nad rámec výše uvedených), která 
by požadoval znečitelnit. V případě, že dodavatel uveřejní smlouvu/dodatek/přílohu v registru smluv v souladu s tímto 
ujednáním, zavazuje se odběratel nezveřejnit tuto smlouvu/dodatek/přílohu v registru smluv duplicitně.

Tato smlouva/dodatek/příloha je platná ode dne jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dne 01. ledna 
2018 nebo dnem zveřejnění v registru smluv, podléhá-li tomuto zveřejnění, a to dle toho, který okamžik nastane později. 
Nabude-li tato smlouva/dodatek/příloha účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, pak se smluvní strany dohodly, že 
ujednání obsažená v této smlouvě/dodatku/příloze se použijí i na právní poměry ze smlouvy/dodatku/přílohy, vzniklé 
mezi smluvními stranami od 01. ledna 2018 do okamžiku nabytí účinnosti tohoto ujednání.

V Kolíně dne 19.12.2017 d n e ......

Za dodavatele: Ing. Martin Brůha, statutární ředitel

STREDNí ŠKOLA 0 BCHnC Ní
KOLÍN !V, HAVLÍČKOVA 42 "

Za odběratele:

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001
a environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001.

Veolia Energie Kolín, a.s.
Sídlo: Kolín V.,Tovární 21, PSČ: 280 63
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
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DOHODA O POSKYTOVÁNÍ ZÁLOH ZA ODBĚR TEPELNÉ ENERGIE 
PROROK 2018 
- číslo smlouvy 23902

DODAVATEL:
Veolia Energie Kolín, a.s.
Tovární 21, 280 63 Kolín V.
IČO: 45148091 DIČ: CZ45148091
Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném
Městským soudem v Praze sp. zn. B 1523 Střední Škola obchodní,
Číslo účtu/kód banky: 35-6583710297/0100 Kolín jy  HavHekova 42

Havlíčkova 42 
280 00 Kolín IV

ODBĚRATEL: 18065
Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42
Havlíčkova 42, 280 00 Kolín IV
IČO: 00507474 DIČ:

Číslo účtu/kód banky: 51-5653160207/0100

V Kolíně dne 19.12.2017

Strana 1 z 2
Daňový doklad 
Platební kalendář

Dodavatel a odběratel se dohodli na těchto podmínkách poskytování záloh za dodávku a odběr tepelné energie v roce 2018:
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
01/2018 7418123902 34 001,36 5 098,64 39 100,00 15.01.2018
02/2018 7418223902 30 001,20 4 498,80 34 500,00 15.02.2018
03/2018 7418323902 19 652,96 2 947,04 22 600,00 15.03.2018
04/2018 7418423902 0,00 0,00 0,00 16.04.2018
05/2018 7418523902 0,00 0,00 0,00 15.05.2018
06/2018 7418623902 0,00 0,00 0,00 15.06.2018
07/2018 7418723902 0,00 0,00 0,00 16.07.2018
08/2018 7418823902 0,00 0,00 0,00 15.08.2018
09/2018 7418923902 0,00 0,00 0,00 17.09.2018
10/2018 7468023902 0,00 0,00 0,00 15.10.2018
11/2018 7468123902 15 652,80 2 347,20 18 000,00 15.11.2018
12/2018 7468223902 25 479,28 3 820,72 29 300,00 17.12.2018
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 

úrok z prodlení 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 Evidenční číslo daňového dokladu Variabilní symbol.
J) Tento platební kalendářje platný ode dne jeho podpisu oběma smluvními stranami aúčinnosti nabývá dnem zveřejnění 

v registru smluv, podléhá-li tomuto zveřejnění, a to dle toho, který okamžik nastane později. Nabude-li tento platební 
kalendář účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, pak se smluvní strany dohodly, že ujednání obsažená v tomto 
platebním kalendáři se použijí i na právní poměry ze smlouvy, vzniklé mezi smluvními stranami od data vystavení 
platebního kalendáře.

Držitel certifikátu: kvality dle ČSN EN ISO 9001
a enviromentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001

Veolia Energie Kolín, a.s.
Sídlo: Kolín V., Tovární 21, PSČ 28063
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. Zn. B 1523
ICO: 45148091, DIČ: CZ45148091
Tel: +420 321 752 211, Zákaznická linka: 800 800 860
www.vecr.cz.www.veolia.cz
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Daňový doklad 
Platební kalendář

Další ujednání:

Smluvní strany se dohodly, že má-li být tato smlouva/dodatek/příloha v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv ("ZRS"), uveřejněna prostřednictvím registru smluv, pak její uveřejnění se zavazuje zajistit na své náklady postupem 
stanoveným výše uvedeným zákonem dodavatel. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že před uveřejněním 
této smlouvy/dodatku/přílohy v registru smluv zajistí dodavatel znečitelnění těch ustanovení, která představují výjimku z 
povinnosti uveřejnění podle §3 odst. 1,2 ZRS, a to ustanovení tvořící obchodní tajemství dodavatele (cena tepla za ČIJ, 
objem tepla v GJ za určité období, velikost smluvního výkonu, cena za kW/MW smluvního výkonu, výše záloh, cenové 
vzorce) a dále osobní údaje, vč. podpisových vzorů zástupců smluvních stran. Odběratel prohlašuje, že se zveřejněním 
souhlasí a že zveřejňovaná smlouva/dodatek/příloha neobsahuje žádná další ustanovení (nad rámec výše uvedených), která 
by požadoval znečitelnit. V případě, že dodavatel uveřejní smlouvu/dodatek/přílohu v registru smluv v souladu s tímto 
ujednáním, zavazuje se odběratel nezveřejnit tuto smlouvu/dodatek/přílohu v registru smluv duplicitně.

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.

y ..... , dne j fo  '/ £

Za dodavatele: Ing. Martin Brůha, statutární ředitel Za odběratele:

Vyřizuj e/telefon: Zákaznická linka/800 800 860
Koeficient pro výpočet daně (zákon o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění, § 37): 0,1304

Veolia Energie Kolín, a.s. Držitel certifikátu: kvality dle ČSN EN ISO 9001
Sídlo: Kolín V., Tovární 21, PSČ 28063 a enviromentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. Zn. B 1523
ICO: 45148091, DIČ: CZ45148091
Tel: +420 321 752 211, Zákaznická linka: 800 800 860
www.vecr.cz,www.veolia.cz


