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DODATEK

ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny pro

společnost Praha 14 kulturní



Dodatek ke OP: 3000117916

Smluvní strany

Pražská energetika, a.s.

se sídlem: Praha 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05

zástupce: Wdoucí sekce Prodej B2B
IČ :
DIČ: CZ60193913
OR: Městský soud v Praze. oddíl B. vložka 2405

bankovní spojení: Ceskoslovenska obchodní banka a.s.

číslo účtu: 17532513/0300
registrační číslo: ID RUT 116

(dálejcn “PRE“)

a

Praha 14 kulturní

IČ: 75122987
OR: Pr 1069 vedená u Městského soudu v Praze

Zastoupena: _ředitel
Bankovní spojení: Equa bank a.s.
Číslo účtu: 1015322752/6100

(dále jen „ZÁKAZNÍK“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek ke Smlouvě o sdružených

službách dodávky elektřiny ke OP: 3000117916, ze dne 15.1 1.2016 (dálejen „Smlouva“).
jak následuje:

Pražská energetika, a. 5., sekce Prodej
Na Hroudě 1492/4_ 100 05 Praha 10

Zapsaná \: obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka číslo 2405

Bankovní spojení: ČSOB Praha. č. účtu: 1753251310300. IČ: 60193913. DIČ: C260193913
telefon: 267 051 111. fax: 267 314 177. e-mail: prodcijbrýíprew. www.prccz



Dodatek ke OP: 3000117916

]. PREDMET DODATKU

Předmětem tohoto Dodatkuje úprava Smlouvy takto:
1) Smluvní strany se dohodly na změně cen)) silové elektřiny s platností od 01. 01. 2019 do

31. 12. 2019 pro všechna Odběrná místa dle Smlouvy připojená na hladině ..nn" takto

Jednota rif

TDDI - sazba COld. C031. C()3d

oložka tarifu 'ednotka 1 cena (Kč) ]

silové elektřina \'T MWh ' 1595

* <ml_\' 131 7.1 odhčm: masív mes'íc 75

D\ outarif
TDDZ - sazba CZSd. Clód. C27d. C35d. TDD3 - sazba C45d. C55d. C56d

\ vložka tarifu cena (Kč)

* suma elektřina VT __ __ MWh
Suma elektřina NT MWh
“ŠL 121! za odběrné mí>m měsíc

Regulované ceny jsou stanoveny ve výši podle platného cenového rozhodnutí ERÚ.

Cena neobsahuje daň 7. přidané hodnoty a daň z elektřiny. K uvedené ceně bude
připočítávána daň z přidané hodnoty a daň z elektřiny podle zvláštního právního předpisu.

II. ZAVERECNA USTANOVENI

1) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2) Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) shodných stejnopisech. 7. nichž každý má

stejnou závaznost. Zákazník obdrží jeden stejnopis. dodavatel jeden stejnopis.

3) Tento Dodatek lze měnit pouze písemnou formou. Jakékoliv opravy v textu dodatku

platí jen. byly-li para1b\_'ány oběma smluvními stranami.
4) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a

účinnosti dnem 01. 01. 2019.
5) Smluvní strany potvrzují. že si dodatek před jeho podpisem přečetly & že vyjadřuje

jejich svobodnou & pravou vůli.

V Praze dne 25 '12' 21118 V Praze„ dne 2 5 “12“ 21118

Pražská energetika. as. Praha 14 kulturní

" PRA“ \: fx š-ríULTL: RNI

ŠIMA „**-' '; ' : 1 2 711,49 „

ražská energetika, a. 3., sekce Prodej
& Hroudě 14934. 100 ()5 Praha 10
psaná v obchodním rejúřiku vedeném 1\f1čslským soudem v Praze. oddil 13. vložka číslo 2405

nkmni spojeni: ČSOB Praha. č. účtu; 1753251370300. IČ: 60193913. DIČ: (260193913

lct'on: 267 051 11 1„ Iaxz 267 314 177. c—mail: pmdcjh2hxšý'prcc2, www prca


