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ELEKTŘINY A VODY 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

na straně jedné: Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. 

a 

se sídlem Beranových 130, 199 05 Praha - Letňany 
IČ: 00010669, DIČ: CZOOOI0669 
Zapsaná v OR vedeném MS v Praze pod sp. zn. B 446 
zastoupena: Ing. Josefem Kašparem, FEng., předsedou představenstva 
a JUDr. Petrem Matouškem, členem představenstva 
Bankovní spojení: 
(dále jen „poskytovatel") 

na straně druhé: G7, a.s. 

a 

se sídlem Tylova 541,436 01, Litvínov, 
IČ: 63145880, DIČ: CZ 63145880 
Zapsaná v OR vedeném KS v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 722 
zastoupena: Milanem Kanalošem, předsedou představenstva 
( dále jen „původní příjemce") 

na straně druhé: G7 services s.r.o. 
se sídlem Tylova 541, 436 O 1, Litvínov, 
IČ: 07671831, DIČ: CZ 07671831 
Zapsaná v OR vedeném KS v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 43365 
zastoupena: Milanem Kanalošem, jednatelem 
Bankovní spojení: 

( dále jen „nový příjemce") 

(společně označováni též jako „smluvní strany") 

tento dodatek č 1 k dohodě o umožnění dodávek elektřiny a vody. 

I. 
Předmět dodatku 

1. Smluvní strany si tímto dodatkem sjednávají přechod práv a povinností z dohody o umožnění 
dodávek elektřiny a vody ze dne 20.6.2019 (dále jen „dohoda") uzavřené mezi 
poskytovatelem a původním příjemcem na nového příjemce. 



• 

II. 
Změna v osobě nájemce 

1. Účinností tohoto dodatku vstupuje do práv a povinností příjemce namísto původního příjemce 
nový příjemce, který je nadále oprávněn vykonávat práva a zavázán k plnění povinností 
dle dohody uvedené v čl. 1.1 tohoto dodatku. Smluvní strany s touto změnou výslovně 
souhlasí. 

Ill. 
Závěrečná ujednání 

2. Tento dodatek je platný dnem podpisu a účinný ode dne uveřejnění v registru smluv. Je sepsán 
ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

3. Poskytovatel nepřebírá garanci plynulosti dodávek vody, elektřiny či služeb a nezodpovídá 
za důsledky jejich případného výpadku ani za škodu takto způsobenou. Plánované a nezbytné 
odstávky je poskytovatel povinen oznámit příjemci v dostatečném předstihu. 

4. Ostatní ujednáni smlouvy zůstávají nezměněna. 

Za poskytovatele 




