
Pražská teplárenská 
 

Dodatek č.  3  ke smlouv ě ev. číslo 3012799 .1004202 
 
 

Dodavatel 

Pražská teplárenská a.s. 

Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 17000 

IČ  45273600 DIČ  CZ45273600 
Zapsan v obchodnim rejstřiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B. , 

vložka 1509 

Bankovní spojení:  XXX 

(dále jen "Dodavatel") 

 

Zas ílací adresa 1004202 

 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Šrobárova 49/ 48 

100 00 Praha-Vinohrady 

Odběratel 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

10000 Praha -Vinohrady , Šrobárova 49/48 

IČ 00023817 DIČ CZ00023817 
Zapsa n v registru ekonomickych subj ekt ů vedené m českym stat istickym uřadem 

Bankovní spojení: 623101/0710 

(dále jen "Odběratel") 

 
 

Odběrné místo: 3012799 Šrobárova 49/48 - UT 
 

 
Smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změny shora uvedené smlouvy takto : 

 
1. V bodě 9. Další ujednání se doplňuje odstavec 7. Smluvní strany se dohodly, že s účinností od 1. 1.2019 do 

31.12.2019 bude spotřeba tepelné energie fakturována dvousložkovou cenou , kdy Qsj=Qod , tzn. že stálý plat 

bude účtován ve stejné výši dle skutečně naměřeného množství tepla (nefakturační odběrový diagram) . 

odběrový diagram pro rok 2020 bude stanoven na základě spotřeb topné sezóny 2018. 

 
2. V případě, že v souvislosti s plněním této smlouvy jsou jakoukoliv smluvní stranou poskytovány druhé 

smluvní straně osobní údaje fyzických osob, zavazují se smluvní strany zajistit ochranu osobních údajů, včetně 

citlivých údajů, se kterými přijdou do styku, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a v souladu s další příslušnou právní úpravou 

upravující ochranu osobních údajů. Pro případ, že Pražská teplárenská a.s. získá v souvislosti s touto 

smlouvou osobní údaje jakožto jejich správce, poskytuje tímto subjektu údajů následující informace: Pražská 

teplárenská  a.s., IČO: 45273600 , může  být kontaktována  ve  svém  sídle  na adrese  Partyzánská  1/7, Praha 7, 

PSČ  170 00. Kontaktní  osobou je  XXX, tel.  č.  XXX , email: XXX .  Účelem zpracování  osobních  údajů je  plnění  

této  smlouvy ; právním základem je  tato  smlouva . Za  účelem plnění smluvních  povinností  bude  Pražská 

teplárenská  a.s. zpracovávat  veškeré  osobn í  údaje  uvedené  ve  smlouvě, včetně  kontaktních  údajů,  

identifikačních  údajů a  bankovního  spojení.  Veškeré  příslušné  informace  o  právech fyzických  osob, o  nichž  

Pražská teplárenská  a.s. z ískala  osobní  údaje dle této smlouvy, jsou  těmto  osobám přístupné  na  internetové  

adrese  http://www .ptas.cz  v  sekci  GDPR.  Druhá  smluvní  strana  se zavazuje  dotčené fyzické  osoby  s  

uvedenými  informacemi  seznámit. 

 
3. Odběratel prohlašuje , že je subjektem uvedeným v§ 2 odst. 1, písm. a)- n) zák .č. 340/2015 Sb., o 

zvláštn ích podmínkách účinnosti některých smluv , uveřejňování těchto smluv a o registru smluv , a že tato 

smlouva podléhá režimu zveřejnění dle uvedeného zákona . 

Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že uveřejnění této smlouvy včetně všech jejích příloh v registru 

smluv provede ve lhůtě 30 dnů od uzavření této smlouvy Odběratel, za předpokladu , že uveřejnění této 

smlouvy v registru smluv nebude dříve provedeno Dodavatelem. Před uveřejněn ím této smlouvy je Odběratel či 

Dodavatel povinen odstranit z textu této smlouvy a jejích příloh údaje podléhající ochraně osobních údajů v 

souladu s nařízením EU č. 2016/679679 o ochraně fyzických osob v souvislost i se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních  údajů) a 

v souladu s§ 81 a násl. zákona č. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, podpisy 
 
 

http://www/


zástupců smluvních stran a dále tyto údaje: číselné hodnoty výkonu sjednané v čl. 6 této smlouvy , číselné 

hodnoty maximálního čtvrthodinového výkonu sjednané v čl. 7 a v čl. 9 této smlouvy . 

Nesplní-li Odběratel svoji povinnost k uveřejnění této smlouvy , odpovídá druhé smluvní straně za veškerou 

újmu vzniklou porušením této povinnosti. Nesplní-li Odběratel svoji povinnost k uveřejnění této smlouvy ani do 

45 dnů ode dne jejího uzavření , je oprávněn tuto smlouvu v Registru smluv uveřejnit Dodavatel za výše 

sjednaných  podmínek. 

 

 
4. . Tento Dodatek je nedílnou součástí SODTE . Ostatní ustanovení SODTE se tímto Dodatkem nemění. 

 
5. Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu , a to po jednom vyhotovení  pro 

každou ze smluvních stran. 

 
6. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující a účinnosti nabývá 

01.01.2019. Pro případ, že je tento Dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že 

dodatek není uzavřen , pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou nebo 

odchylkou , byť nepodstatného obsahu , ledaže druhá strana takovou změnu nebo odchylku následně schválí. 

 

 
 

Dne 13. 11. 2018 
 
Za dodavatele:       Za odběratele: 
 
 
XXX Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu 

léčiv 
XXX    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


