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Dodatek č. 4  

Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi SS EE 2014 NN 

 

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: Stanislav Mach, regionální manažer (na základě pověření 

– plné moci), 

(dále jen „dodavatel“) 

a 

Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejně obchodní společnost se sídlem Masarykovo nám. 166, 546 01 Žamberk, zapsaná 
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. A, č.vložky 3937, IČ: 60930811, DIČ: CZ60930811, číslo 
registrovaného účastníka trhu ID RÚT: 1184, kterou zastupuje: RNDr. Antonín Fiala, prokurista.  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.účtu (CZK) 42807-611/0100.       

 (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 I. 

Východiska Dodatku č. 4 Smlouvy 

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

 

ČLÁNEK II. 

Předmět Dodatku č. 4 Smlouvy 

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

  Článek II. odst. 2 se mění takto: 

  Dodávka elektřiny do odběrných míst odběratele bude zahájena dne 1.1.2018 

 

Článek III. odst. 1 se mění takto: 

Cena silové elektřiny za množství silové elektřiny odebrané ve všech hodinách všech dnů roku je sjednána smluvně jako 

jednotarif a činí bez DPH: 

1120,- Kč/MWh 

 

  Článek VIII. odst. 4 se mění takto: 

Účinnost této smlouvy nastává dne 1.1.2018, ustanovení smlouvy v nichž se předpokládá provedení stanovených činností      

před výše uvedeným termínem účinnosti jsou účinná dnem podpisu této smlouvy. 

 

Článek VIII. odst. 5 se mění takto:  

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12.2018 
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Článek III. 

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 mají přednost před ujednáními ve Smlouvě o sdružených službách. Smluvní strany 

prohlašují, že ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena. 

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 20.12.2017                                                          V Žamberku dne 20.12.2017 

 

„otisk razítka“ 

 

Stanislav Mach, regionální     RNDr. Antonín Fiala, prokurista v.r.  

manažer v.r.   

 

 

 


