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Dodatek č. 3

ke Kupní smlouvě na dodávku a odběr tepelné energie 
ev. číslo smlouvy: 53319 

uzavřené dne 20.01.2003

uzavřená mezi:

Dodavatelem:

Obchodní firma: 
Se sídlem: 
Zapsána:

Zastoupena:

Bankovní spojení: 
číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, 
spisová značka B 318

45 19 34 10 
CZ45193410

a

Odběratelem:

Obchodní firma/jméno:

Se sídlem: 
Zapsána:

Zastoupena: 
Bankovní spojení: 
číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Základní škola generála Zdeňka Škarvady, Ostrava-Poruba, 
příspěvková organizace
Porubská 831/10, Porubá, 708 00 Ostrava
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
spisová značka Pr 684

62348299 
není plátce

Odběratel JE povinným subjektem ve smyslu zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisu.

uzavírají
dodatek č.3 k výše uvedené kupní smlouvě, ve kterém se dodavatelem s odběratelem dohodli, že s účinností od
01.04.2018:

se ruší text článku VI. Doba platnosti a nahrazuje se:

Článek VI. 
Doba platnosti

Tato kupní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Tuto kupní smlouvu je možno vypovědět s výpovědní lhůtou v délce šesti měsíců, která počíná běžet prvního dne 
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.

Dodatek č.3 kupní smlouvy 53319 /verze I 1



se doplňuje text článku XII. Společná a závěrečná ustanovení o bod h):

Článek XII.

Společná a závěrečná ustanovení

h) 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 tun, 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.

Další ustanovení kupní smlouvy tímto dodatkem zůstávají nedotčena v platnosti beze změny. Dnem podpisu tohoto 
dodatku nezaniká platnost a účinnost dosavadní Kupní smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie č. 53319, rovněž 
nezaniká platnost a účinnost všech dodatků a příloh, které byly mezi dodavatelem a odběratelem uzavřeny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek č.3 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, kdy dodavatel obdrží dvě a odběratel jedno 
vyhotovení.

h„, 1 7 -«■ 2“

Za dodavatele:

... dne... Z Z  Z .

Za odběratele:
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