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Dodatek č. X 

ke Smlouvě o zřízení a vedení účtu v rejstříku pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových plynů    

Článek 1  
Smluvní strany 

a) OTE, a.s.  

Praha 8, Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00, 

společnost zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
B, vložka 7260,  
zastupuje: 
Ing. Aleš Tomec, předseda představenstva, 
Ing. Michal Ivánek, místopředseda představenstva, 
IČ: 264 63 318 
DIČ: CZ26463318 
Bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha, č. účtu: 35-4544560207/0100 
 
dále jen „správce rejstříku” 
 

 

b) Název společnosti  

Sídlo společnosti 
společnost zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném ………………. soudem 
v …………., oddíl …, vložka……….., 
zastupuje: 
Titul, Jméno Příjmení, funkce 
Titul, Jméno Příjmení, funkce 
IČ: X 
DIČ: CZ 
 
dále jen „držitel účtu“ 
 
uzavřely tento Dodatek č. X ke Smlouvě o zřízení a vedení účtu v rejstříku pro 
obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, kterým se tato Smlouva 
číslo Z XXX/XX ze dne XX. XX. XXXX mění, jak je uvedeno dále. 
 

Článek 2 
Předmět dodatku 

 
Předmětem Dodatku je uzavření bývalého vkladového účtu provozovatele zařízení 
v národním rejstříku číslo CZ-XXX-XXX-X-XX. Uvedený účet bude uzavřen ke dni 
nabytí platnosti a účinnosti tohoto Dodatku.  
 
Držitel účtu se zavazuje, že k uvedenému dni nebudou na tomto uzavíraném účtu 
žádné povolenky / kjótské jednotky. 
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Držiteli účtu nadále přísluší vkladový účet provozovatele zařízení  
číslo EU-XXX-XXXXXXX-X-X, jež byl vytvořen v průběhu migrace do Rejstříku Unie. 

 

Článek 3 
Závěrečná ustanovení 

 

1) Ostatní ustanovení Smlouvy o zřízení a vedení účtu v rejstříku pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových plynů, číslo Z XXX/XX ze dne XX. XX. XXXX 
tímto Dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.  

2) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami.   

3) Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
jedno vyhotovení.  

 
 
V Praze, dne……….…………………  V ………………, dne………………… 
 
OTE, a.s.:   Držitel účtu: 
 
 
 
……………..……………………….…..  ……………..……………………….….. 
Ing. Aleš Tomec     XX 
předseda představenstva  XX 
 
 
 
……………..……………………….…..  ……………..……………………….….. 
Ing. Michal Ivánek     XX 
místopředseda představenstva  XX 

 


