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od 01.01.2018 na dobu neurčitou

Brunnerova 1011/3

ODBĚROVÝ DIAGRAM NA DODÁVKU TEPELNÉ ENERGIE

Pro odběrné místo: P091-002/501

Platnost odběrového diagramu:

Název OM:
Sazba:

Tepelná energie v GJ

Návrh Upraveno

GJsj
pro výpočet stálého platu

Návrh Upraveno

   

  ROK

Příloha č.2
nedílná součást smlouvy ev.číslo:

Veolia Energie Praha, a.s.
Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

Mateřská škola LAUDOVA, se speciálními třídami
Laudova 1030/3, 163 00 Praha - Řepy

Mateřská škola LAUDOVA,
se speciálními třídami
Laudova 1030/3
163 00 Praha - Řepy

Charakter: TTV

Dodavatel:

Odběratel:

Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném
Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20284
IČO: 03669564
DIČ: CZ03669564

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném
Městským soudem v Praze Oddíl Pr. Vložka 411
IČO: 70974161
DIČ: 

Uvedená hodnota diagramu platí vždy pro uvedené odběrné místo.
V případě, že se jedná o odběrné místo v závislé skupině, je  možné provést úpravu hodnot diagramu pouze se  
souhlasem všech OM v závislé skupině.

Rozdělení sjednaného množství tepelné energie na sazbu bytovou a nebytovou vyplývá z platné smlouvy o dodávce 
tepelné energie.
Vyhodnocení odběrového diagramu se provádí dle Obchodních podmínek dodávky tepelné energie.
V případě, že se údaje pro dané období v položkách "Návrh" a "Upraveno" liší, má přednost údaj uvedený pod položkou 
"Upraveno".
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Za odběratele:

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

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

V Praze dne 

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

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.

Tento Odběrový diagram na dodávku tepelné energie je účinný ode dne 01. ledna 2018 nebo ode dne zveřejnění v registru 
smluv, podléhá-li tomuto zveřejnění, a to dle toho, který okamžik nastane později. Nabude-li tento odběrový diagram 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, pak  se smluvní strany dohodly, že se aplikuje i na období od 01. ledna 2018 
do okamžiku nabytí jeho účinnosti. OPDT tímto nejsou dotčeny.

Za dodavatele:
Ing. Magdaléna Kvasničková
vedoucí útvaru - péče o zákazníka

DOKUMENT PODEPSÁN DNE: 05.09.2017
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