
Pozn.Vyhotovení ve dvou kopiích! 

 

D o d a t e k  k e  S M L O U V Ě  

č.      _______ 

o dodávce a odběru tepelné energie 

a) dodavatel VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. 

  sídlo: Budějovická 82, Týn nad Vltavou, PSČ 375 01 

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B vložka 670 

                             IČO: 62497421  DIČ:  CZ  62497421 

               bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s. , číslo účtu: 270926057 / 0300 

 zastoupená: Ing. Davidem Fučíkem – prokuristou společnosti  

  a 

b)   odběratel Jméno (název): ___________________              narozen(a): ___________ 

  sídlo: __________________          PSČ: ___________ 

               e-mail: __________________             tel: ___________ 

IČO: ___________________          DIČ: ___________ 

zastoupené: ______________________                  bankovní spojení:_________________  

adresa odběrného místa: ___________________________________________ 

dále jen odběratel  

  sjednávají  

v souladu s obchodním a občanským zákoníkem a se zákonem o podnikání a výkonu státní správy v energetických   odvětvích a o 

státní energetické inspekci č. 458/2000 Sb. 

tento dodatek ke smlouvě, 

kterým se mění, doplňuje, upravuje původní smlouva o dodávce a odběru tepelné energie v části „Způsob stanovení ceny, 

cenové a platební podmínky“. 

 

Platební podmínky 

1. Zálohy za dodávku tepla se stanoví jako částka, skládající se ze součtu dílčích položek tzn. násobku maximální ceny tepla a 

předpokládané spotřeby tepla v jednotlivých měsících. Záloha je splatná vždy ke dni účtovacího období jak stanoveno v čl. I. bod 

č. 3. dodatku smlouvy.  

2. Výši úhrady za dodávku tepla za účtovací období vyúčtuje dodavatel odběrateli formou faktury do 15 dnů po skončení 

účtovacího období. Tato faktura je splatná do 10 dnů od doručení faktury odběrateli. Vyúčtování dodávky tepla musí zahrnovat 

započtení uhrazených záloh a splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu. 

 

Účtovací období (kalendářní 

měsíc, čtvrtletí, pololetí, 

rok): 

Den splatnosti zálohy Číslo účtu 

  

Variabilní symbol 

(ČÍSLO SMLOUVY) 

Částka zálohy v Kč 

rok             do 20 dne v měsíci         270926057 / 0300 

                

                               Kč 

3.    Zvláštní ujednání: 

a) Fakturace za dodávku tepla (otop) bude dodavatel provádět ročně a to od 01.01. do  31.12. dle daného roku a odečtu patního 

měřiče tepla osazeného na patě objektu. 

b) Fakturace za dodávky tepla (otop) lze provádět též formou měsíčních faktur s náležitostmi daňového dokladu; dle 

stanoveného postupu.  

 

 

       

v Týně nad Vltavou dne _______________  v Týně nad Vltavou dne __________________ 

 

                         Odběratel:                                                                            Dodavatel: 

                                                                     VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. 

 

            ……………………………….                                                 ……………………………………. 

                                                             Ing. David Fučík - prokurista 


