
Příloha č. 3 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie 

 Číslo smlouvy: xxxxx 

 
Dohoda o poskytování záloh za dodávku Tepelné energie 

v roce 2020 
 

Platební kalendář – daňový doklad číslo: 
 

 
Dodavatel:  Teplárna Strakonice, a.s. 

  se sídlem Komenského 59, Strakonice II, 386 01 Strakonice 
zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn.: B 636 
IČ: 60826843, DIČ: CZ60826843, ID schránky: xstch27 
zastoupená: Ing. Pavel Hřídel, předseda představenstva 

a Ing. Tomáš Přibyl, člen představenstva 
(dále jen „Dodavatel“) 

a Odběratel: xxxxx   xxxxxxxxxxxxx   
se sídlem xxxxxx, xxxxxxxxxx, 
zapsáno v OR vedeném xxxxxxx soudem v xxxxxxx oddíl xx, vložka xx 
IČ: xxxxxxxx, DIČ: xxxxxxxxxx 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxx 
zastupující: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „Odběratel“) 

 
1. Fakturační období: 
2. Způsob placení: 
3. Výše záloh je stanovena na základě rezervovaného odběru tepla na všech odběrných místech 

odběratele s délkou smluvního období dle bodu 1. 
4. Na daňovém dokladu – faktuře bude odečtena skutečně poskytnutá záloha 
5. Při úhradě záloh uvádějte konstantní symbol 0308 
6. Při změně cen tepelné energie je Dodavatel oprávněn stanovit novou výši záloh 
7. Termíny splatnosti záloh, jejich výše a variabilní symboly jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

DPH 
Období Datum 

Variabilní 
symbol Sazba Základ Částka 

Záloha s DPH 

01/2020       

02/2020       

03/2020       

04/2020       

05/2020       

06/2020       

07/2020       

08/2020       

09/2020       

10/2020       

11/2020       

12/2020       

 
Tato Dohoda je nedílnou součástí Smlouvy o dodávce Tepelné energie. 
Potvrzený dokument nám v jednom vyhotovení laskavě vraťte v požadovaném termínu, jinak se jeho 
uzavření řídí ustanovením § 20 Základních podmínek dodávky tepelné energie z tepelných sítí 
Teplárny Strakonice, a.s. pro vytápění a dodávku teplé vody. 
 
Informace pro plátce DPH: odpočet dně na základě tohoto daňového dokladu lze uplatnit pouze v případě 
zaplacení částky uvedené v rozpisu plateb. 



Ve Strakonicích dne: ………………………… Ve Strakonicích dne: ………………………… 

Za Dodavatele: Za Odběratele: 

......................................................… ............................................................…... 
Ing. Pavel Hřídel xxxxxxxxxxx 
Předseda představenstva xxxxxxxxxxx 
   xxxxxxxxxxx  
 
 

......................................................…  
Ing. Tomáš Přibyl  
Člen představenstva  
 

 


