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Účetní období Variabilní symbol Základ daně DPH 15% Celkem Kč Splatnost do

Mateřská škola Ostrava-Mariánské 
Hory
Zelená 73/A, příspěvková organizace
Zelená 73/A
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

DODAVATEL:
Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

CZ4519341045193410IČO: DIČ:
Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném

ODBĚRATEL:
Mateřská škola Ostrava - Mariánské Hory Zelená 73/A, 
příspěvková organizace
Zelená 73/A, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

70984191IČO: DIČ:
Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr., vložka 217

Krajským soudem v Ostravě sp.zn.B 318
Číslo účtu/kód banky:

Číslo účtu/kód banky:
13.12.2017dne

Fakturační období: měsíční.
Termíny splatnosti záloh, jejich výše a variabilní symboly jsou uvedeny v následujícím rozpisu:

A)
B)

F)

H)

Daňový doklad
DOHODA O POSKYTOVÁNÍ ZÁLOH ZA ODBĚR TEPELNÉ ENERGIE PRO ROK 2018
- číslo smlouvy 12442/6600396776

C)

Způsob placení záloh - příkaz k úhraděD)
E)

Platební kalendář

Dodavatel a odběratel se dohodli na těchto podmínkách poskytování záloh za dodávku a odběr tepelné energie v r. 2018:

82435

 

Je-li odběratel v prodlení se zaplacením jednotlivých záloh, zavazuje se zaplatit dodavateli za každý den prodlení
úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č.351/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Na faktuře bude odečtena skutečně poskytnutá záloha.

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

Při změně cen tepelné energie je dodavatel oprávněn stanovit novou výši záloh.
G)Při úhradě záloh uvádějte konstantní symbol 304.

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.

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.

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.
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- číslo smlouvy 12442/6600396776
Platební kalendář

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

DOKUMENT PODEPSÁN DNE 04.01.2018

Tato dohoda je nedílnou součástí smlouvy.
Po potvrzení nám dohodu v jednom vyhotovení vraťte obratem zpět.

Jméno:
Funkce:

Odběratel:

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

Dodavatel:

.......................................................................................

.

................................................................................................
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