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UMIUS (O) LUMIUSsvÉT  

PLNÝ ENERGIE 
 

 Smlouva Q sdružených službách elektřiny ze  26-02.2015 

 

(č.sml.: E114415001) 

Lumius, spol. s r.o., se sídlem Horní 700, 739 25 Sviadnov, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. 
C, č.vložky 27060, IČ: 25911945, DIČ: CZ25911945, kterou zastupuje: Ing. Lucie Korbelová, specialista BO — veřejné zakázky 
(na základě plné moci), Bankovní spojení: HSBC Bank plc - pobočka Praha, č. účtu (CZK) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „dodavatel") 

a 

Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace se sídlem Husova 145, 284 Ol Kutná Hora IČ: 62951491, kterou 
zastupuje: Mgr. Gabriela Jarkulišová, ředitelka. Bankovní spojení: GE Money Bank, č.účtu (CZK) xxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „odběratel") 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek k výše uvedené Smlouvě, kterým se mění obsah předmětné Smlouvy 
(dále jen „Dodatek 

jak následuje: 

Článek 1. 

Východiska Dodatku č. 2 Smlouvy 

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.02.2015 Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu oprávněnému zákazníkovi (dále 
jen Smlouva). 

Článek 11. 

Předmět Dodatku č. 2 Smlouvy 

 1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem dochází k následujícím změnám Smlouvy: 

Článek III. Odst. 1 se mění takto: 
Cena silové elektřiny za množství silové elektřiny odebrané ve všech hodinách všech dnů roku je sjednána smluvně jak 
jednotarif a činí bez DPH: 

1 095,- Kč/MWh pro rok 2017 

Cenou silové elektřiny se rozumí cena vlastní elektřiny bez ceny za distribuci a za další regulované služby spojené s 
dodávkou elektřiny. 

Článek IX, odstavec 10 se mění takto: 
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12.2017. 

Článek 111. 

Platnost a účinnost Dodatku 

 1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

Článek IV. 

Společná a závěrečná ustanovení 

1. Ujednání obsažená v tomto Dodatku malí přednost před ujednáními ve Smlouvě. Smluvní strany prohlašují, že ostatní 
ustanovení Smlouvy ze dne 26.02.2015 zustávají nedotčena. 

Lumius, spol. s r.o. 

Horní 700, 739 25 Sviadnov OČ) 25911945, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 
27060 
(T) +420 558 638 780, (E) lumius@lumius.cz 
www.lumius.cz 



(O) svÉT LUMIUSPLNÝ ENERGIE 
2. Smluvní strany prohlašují, že k uzavření Dodatku přistoupily po vzájemném, vážném, srozumitelném a určitém 

projednání, a že jeho obsah odpovídá skutečnému stavu věci a je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují 
podpisy svých oprávněných zástupcŮ. 

3. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech; po jeho podpisu obdrží každá strana po jednom (1) stejnopisu. 

 ve Sviadnově dne 31.12.2016 V Kutné Hoře dne: 

 
za dodavatele 

Sviadnov' IČO:  
 Ing. Lucie Korbelová 25911945, DIČ: (225911945 

Specialista BO — veřejné zakázky 
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