
DODATEK č. 2

ke
Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému 

zákazníkovi č. 208/2015/PMDP, ze dne 30. 11. 2015

Dnešního, níže uvedeného dne, uzavřely smluvní strany

Společnost:
Sídlem:
Zapsaná v Obchodním rejstříku u: 
IČO:
DIČ:
Zastoupená:
Číslo registrovaného účastníka trhu: 
Bankovní spojení:

Lumius, spol. s r.o.
Horní 700, 739 25 Sviadnov
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27060
25911945
CZ25911945

, na základě plné moci ze dne 2.1.2015 

(dále jen „dodavatel“)

a

Společnost:
Sídlem:

Zapsaná v Obchodním rejstříku u: 
IČO:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Plzeň -  Východní Předměstí, Denisovo nábřeží 920/12, 
PSČ: 301 00
Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 710
25220683
CZ25220683
Mgr. Michalem Krausem, MSc, předsedou představenstva 

(dále jen „odběratel“)

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi 
č. 208/2015/PMDP, ze dne 30. 11. 2015, kterou strany uzavřely podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 
zákoník, zákona č. 458/2000 Sb., Energetický zákon (dále jen EZ) a jeho prováděcích předpisů, Pravidel 
provozování distribučních soustav (dále jen PPDS), vyhlášky Energetického regulačního úřadu (dále jen 
ERÚ) č. 541/2005 Sb. ve znění pozdějších úprav, tohoto obsahu a znění:

Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 11. 2015 Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny 
oprávněnému zákazníkovi č. 208/2015/PMDP (dále jen „Smlouva“). Dne 16.12.2015 uzavřely smluvní 
strany Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým si v článku II. sjednaly právo odběratele jednostranným 
úkonem zúžit rozsah dodávek elektrické energie pro rok 2017.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že odběratel využil ve sjednané lhůtě do 31.10.2016 v souladu 
s ujednáním čl. II Dodatku č. 1 Smlouvy právo na jednostranné zúžení dodávek elektrické energie pro 
rok 2017 o dodávky elektrické energie ze sítě nízkého napětí NN 0,4 kV (maloodběr) do odběrných 
míst specifikovaných v Příloze č. 4 Smlouvy. Z tohoto důvodu strany uzavírají tento dodatek č. 2, 
kterým si utvrzují zúžení rozsahu dodávek elektrické energie pro rok 2017.

■ sdružených službách dodávky eiektíiti



Článek II.
Zúžení (změna) rozsahu dodávek elektrické energie pro rok 2017

Smluvní strany tímto dodatkem č. II. mění s účinností od 1.1.2017 předmět Smlouvy (zúžují 
rozsah dodávek) tak, že počínaje dnem 1.1.2017 nejsou nadále předmětem smlouvy dodávky 
elektrické energie ze sítě nízkého napětí NN 0,4 kV (maloodběr) do odběrných míst 
specifikovaných v Příloze č. 4 Smlouvy.

Článek III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem, kdy k němu připojí podpis obě smluvní strany. 
Pro určení platnosti a účinnosti je rozhodný okamžik, kdy k dodatku připojí podpis druhá smluvní 
strana.

2. Veškerá ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále beze změn v platnosti 
a účinnosti.

3. Smluvní strany prohlašují, že jim je obsah Dodatku č. 2 znám, že byl uzavřen na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.

4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Frýdku-Místku dne: J f  jú-^oKo V Plzni dne:
1 3  - 10 -  2016

za dodavátele: za odběratele
Mgr. Michal Kraus, MSc 
předseda představenstva

 

a fe/< Smlouvě o sdružených službách dodóvkv eiekmnv


