DODATEK
ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny pro
společnost
Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700

Dodatek ke OP: 3510045025

Smluvní strany

Pražská energetika^ a.s.
se sídlem:
zástupce:
IČ:
DIČ:
OR:
bankovní spojení:
číslo účtu:
registrační číslo:

Praha 10, Na Hroudě 1492/4, PSC 100 05
sekce Prodej B2B
60193913
CZ60193913
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2405
Československá obchodní banka, a.s.
17532513/0300
ID RÚT 116

(dále jen “dodavatel”)

Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700
se sídlem:
zástupce;
IČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Hloubětínsk^OO^raha 9 - Hloubětín
49625128
Česká spořitelna, a.s.
2000936369/0800

(dále jen „odběralel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek ke Smlouvě o sdružených
službách dodávky elektřiny k odběrným místům, které jsou specifikovány přílohou č. 1,
(dále jen „Smlouvy“), jak následuje:

Pražská energetika, a. s., sekce Prodej
Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10
Zíipsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl R, vložka éíslo 2405
Bankovní spojení: ČSOB 1'raha, ÍS. úClu; 17532513/0300, IČ; 60I939I3, DÍČ: C7.60I93913
Idcfoti: 267 051 111, fax: 267 314 177, e-mail: prodeJb2b@pre.cz, www.pre.cz

Dodatek ke OP: 3510045025

I.

PREDMET DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku je úprava Smluv takto:
1)

Smluvní strany se dohodly na změně ceny silové elektřiny pro odběrná místa dle
jednotlivých smluv specifikovaných přílohou č. 1 s platností od 01. 01. 2019 do 31.
12. 2019 takto:
Jed nota rif
položka tarifu
£>i]uvá elektřina VT
stálý plat za odběrné místo

jediiolka
MWh
měsíc

cena (Kč)
1595
75

Dvoutahf
TDD2 - sazba C25d, C26d, C27d, C35d. TDD3 - sazba C45d, CS5d. C56d
cena (K£)
položlia tarifu
jednotka
MWh
1595
silová elektřina VT
MWh
1595
silová elektřina NT
75
stálý plat za odběrné místo
měsíc

Regulované ceny jsou stanoveny ve výši podle platného cenového rozhodnutí KRU.
Cena neobsahuje dan z přidané hodnoty a daň z elektřiny. K uvedené ceně bude
připočítávána daň z přidané hodnoty a daň z elektřiny podle zvláštního právního
předpisu.
2)

Platnost jednotlivých smluv se uzavírá nádobu určitou do 31. 12. 2019. “V případě,
že žádná ze smluvních stran písemně neoznámí druhé smluvní straně nejpozději 30
dnů před uplynutím sjednané doby, že na ukončení smlouvy trvá, prodlužuje se
smlouva vždy o 12 měsíců. V případě prodloužení doby trvání smlouvy se stanoví
nová cena za dodávku elektřiny ve výši ceny za dodávku elektřiny uvedené PRE
pro přiznanou distribuční sazbu ve standardním účinném ceníku elektřiny PRE
PROUD KLASIK. Ceník je zveřejněn na internetových stránkách PRE. PRE má
právo měnit cenu stanovenou v ceníku PRE. Úprava ceny bude provedena
aktualizací ceníku PRE, který musí být zveřejněn na stránkách PRE v síti
INTERNET minimálně 30 dní před termínem účinnosti nových cen.

II,

ZAVERECNA USTANOVENI

3)

Ostatní ujednání Smluv zůstávají beze změny.

4)

Schváleno usnesením RMČ Praha 14 č. 652 ze dne 25. 10. 2018.

5)

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek,

6)

Tento Dodatek jc vyhotoven ve dvou (2) shodných stejnopisech, z nichž každý má
stejnou závaznost. Odběratel obdrží 1 stejnopis, dodavatel jeden stejnopis.

Pražská energetika, a. s., sekce Prodej
Na Hroudř 1492/4. 100 05 Praha 10
Zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Méstským soudem v Praze, oddíl B, vložka díslo 2405
Bankovní spojení; ČSOB Praha, č. účtu: 17532513/0300, ÍČ: 60193913, DIČ: CZ601939I3
telefon: 267051 lil, fax; 267 314 177, e-mail prodejb2b@pre.cz, www.pre.cz

Dodatek ke OP: 3510045025
7) Tento Dodatek lze měnit pouze písemnou formou. Jakékoliv opravy v textu
dodatku platí jen, byly-li parafovány oběma smluvními stranami.
8) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem 01. 01. 2019.
V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, berou tímto
smluwí strany na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v Registru smluv.
9) Smluvní strany potvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že vyjadřuje
jejich svobodnou a pravou vůli.

V Praze, dne

u

(i. ů

V Praze, dne
za odběratele

Základní Škola
Praha 9 - Hloubétin
Hloubétinská 700
ICO: 40625128
(1)

Pražská energetika, a. s., sekce Prodej
Na HroudČ 1492/4. !0U 05 Praha 10
Zapsaná v obchodním rcjslffku vedeném Městským sondem v Praze, oddíl B, vlo?.ka ělsio 2405
Bankovní spojeni: ČSOB Praha, t ůětu: 17532513/0300, ič: 60193913, DIČ; CZ60I93913
telefon: 267 051 111, lax: 267 314 177, e-mail: prodcjb2b@prc.cz, www.pre.cz

Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700
Obchodní partner
3510045025
3510045025
3510045025

PSČ
Místní část Místo
Ulice
Hloubětínská 700/24 198 00 Hloubětín Praha 14
Hloubětínská 700/24 198 00 Hloubětín Praha 14
Hloubětínská 700/24 198 00 Hloubětín Praha 14

Odběrné místo Daňové číslo Pořízená hodnota Typ sazby Označení před.místa
859182400307250271
170 C02I
49625128
9110670875
859182400307250288
16 C02I
9110670883
49625128
859182400307250332
170 C02I
9110670906
49625128

Cenový segment Hladina jističe
3F
CNN1
CNN1
CNN1

3F
3F

