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Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dodávce elektřiny,  

číslo smlouvy PVL: 2128/2017-SML, uzavřené dne 18. 9. 2017 
 

Smluvní strany: 
 

Povodí Vltavy, státní podnik 
Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 

IČO: 70889953  DIČ: CZ70889953 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 

registrační číslo účastníka trhu: 234 
EAN(13): 8591824023402 

bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
č. účtu: XXXXXXXXXXXX 

licence na výrobu elektřiny: 110100009 - skupina 11 
(dále jen „Výrobce“) 
 

a 
 

Pražská energetika, a. s. 
Na hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10 

zastoupená XXXXXXXXXXXX, vedoucím sekce Obchodování 
IČO: 60193913 DIČ: CZ60193913 

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2405 
registrační číslo účastníka trhu: 00116 

bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s. 
 č. účtu: XXXXXXXXXXXX 

licence na obchod s elektřinou: 140605073 – skupina 14 
zmocněni pro obchodně technická jednání: XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX 

(dále jen „PRE“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dodávce elektřiny uzavřené dne 18. 9. 2017 (dále jen „Smlouva“)  
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I. 
Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy takto: 
 

V článku 3 „Cena za dodanou elektřinu“ Smlouvy se doplňuje odst. 24: 

„Výsledná cena elektřiny v roce 2019 je stanovena na 1.274,41 Kč za každou MWh dodanou 
do ES ČR v předávacích místech specifikovaných v Příloze č. 3 této Smlouvy.“  

 
II. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž Výrobce obdrží dvě a PRE 
obdrží jedno vyhotovení. 

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – výpočet Výsledné ceny pro rok 2019. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a  o  registru  smluv  (zákon o  registru  smluv),  ve  znění  
pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že 
žádné ustanovení tohoto dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Výrobce je povinen 
zajistit do 10 dní od podpisu dodatku jeho uveřejnění v registru smluv a informovat 
o uveřejnění PRE e-mailem. 

5. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že vyjadřuje 
jejich svobodnou a pravou vůli. 

 

V Praze dne________    V Praze dne________  

 

Výrobce:      PRE: 
 

 

 

 

 

..............................................    .............................................. 

RNDr. Petr Kubala     XXXXXXXXXXXX  
generální ředitel     vedoucí sekce Obchodování  
Povodí Vltavy, státní podnik    Pražská energetika, a. s. 
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Příloha č. 1 – výpočet výsledné ceny pro rok 2019 
 
 
celkové množství 93000 MWh   výsledná cena 1274,41 

datum prodeje MWh cena kurz koeficient cena 
10.5.2018 8500 40,93 25,565 0,985 1030,68 
18.5.2018 8500 43,07 25,560 0,985 1084,36 
29.6.2018 8500 44,39 26,000 0,985 1136,83 
10.7.2018 8500 46,12 25,860 0,985 1174,77 
23.8.2018 12500 49,30 25,725 0,985 1249,22 
29.8.2018 8500 51,33 25,720 0,985 1300,40 
10.9.2018 12500 55,54 25,695 0,985 1405,69 
12.9.2018 8500 58,08 25,650 0,985 1467,41 

14.11.2018 17000 55,67 25,940 0,985 1422,42 
 
 
 


