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DODATEK č. 1

ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí ze dne 17.12.2021 (dále 
jen „Smlouva") uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami

Pražská plynárenská, a. s.
Se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00
IČO: 60193492, DIČ: CZ60193492
Zastoupená: Ing. Davidem Hrůzou, manažerem prodeje
Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337
Číslo účtu / kód banky: 43-9898370227/0100 (CZK)
(dále jen „Obchodník") 

a

Kraj Vysočina
Se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749, DIČ: CZ70890749
Zastoupen: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman
Bankovní spojení: 217819623/0300
Adresa k zasílání fakturace a veškerých sdělení určených Zákazníkovi: brabencova.d@kr-vysocina.cz
Kontaktní osoba: Ing. Dita Brabencová, tel.: 564 602 345, email: brabencova.d@kr-vysocina.cz
(dále jen „Zákazník")

(Obchodník a Zákazník společně dále jen „Smluvní strany")

Smluvní strany se dohodly, že mezí sebou uzavřou následující dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen 
„Dodatek"):

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že ke dni 15.5.2022 v 23:59 hod. bude ukončena dodávka elektřiny 
obchodníkem zákazníkovi do níže uvedených odběrných míst za podmínek stanovených 
Smlouvou:

.. EAN odběrného místa ' Adresa odběrného místa :
. ■ Hodnota 
. hlavního 
. Jističe (Á) :

Distribuční ■ 
sazba

.Předpokládaná 
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(MWh) .: '•

859182400220156384 592 14 Nové Vesell, Nové Veselí 3x10 C62d 1

Článek II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti 
a účinná,

2. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, Že plnění 
Smlouvy dle tohoto Dodatku je realizováno s veškerými právními účinky pro jednotlivé případy 
uvedené v čl. I. tohoto Dodatku, tj. i před datem podpisu tohoto Dodatku.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Zákazník bere na vědomí, že Obchodník zpracovává osobní údaje Zákazníka v souladu s příslušnými 

právními předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a že poskytnutí 
jeho osobních údajů je smluvním a z části i zákonným požadavkem, a má proto povinnost své osobní 
údaje poskytnout. Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu 



Informace o zpracování osobních údajů dostupném na www.ppas.cz/info a dále na vyžádání v 
obchodních kancelářích Obchodníka.

5. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana 
obdrží po 1 vyhotovení.

6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, rozumí jeho obsahu a na důkaz toho připojují své 
podpisy.

V Praze dne
Pražská plynárenská, a. s.

V Jihlavě dne 
Kraj Vysočina

David
Hrůza

Digitálně 

podepsal David
Hrůza

Datum;
2022.06.29
07:40:12+02'00'

Ing. David Hrůza 
manažer prodeje

Mgr. Vítězslav Schrek 
hejtman

Mgr. VítčzslavSshrek MBA
Kraj Vysqina *t
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