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Dodatek č. 9 ke „Smlouvě o dodávce elektřiny 
z obnovitelných zdrojů elektřiny uzavřené dne 
8.12.2009“

Číslo smlouvyP370009/l32

Obchodník s elektřinou:
Pražská energetika, a. s.

sídlo: Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10 
IČ: 60193913, DIČ: CZ60193913 

zastoupený: ................................. vedoucím 
sekce Obchodování

zapsaný v OR Městského soudu v Praze, 
oddíl B, vložka 2405

bankovní spojení: Československá obchodní 
banka, a.s.

číslo účtu: 4001-0900109423/0300 
ID RÚT: 00116 

EAN (13): 8591824011607 
licence na obchod s elektřinou: 140605073 

Zmocněnci pro obchodně - technická jednání: 
...... ............................... .......................... 

(dále jen „PRE“)

Výrobce:
Název firmy: Vodárna Plzeň a.s.

Sídlo: Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň 
Korespondenční adresa:

Firma Zastoupena: .......................................... 
generálním ředitelem 

IČ:25205625
Plátce DPH: Ano, DIČ: CZ25205625 

Firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: 
KS v Plzni, oddíl B, vložka č. 574 

ID RÚT: 9895 
EAN (13): 8591824989500 
Název: KB Plzeň - město 

Číslo účtu/Kód banky: 6503311/0100 
Číslo licence ERU na výrobu elektřiny: 110100976 

(dále jen „Výrobce“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dodávce elektřiny z obnovitelných 
zdrojů elektřiny uzavřené dne 8.12.2009 (dále jen „Smlouva“), jak následuje:

1) Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy takto:

a) V článku 2 „Smluvní hodnoty a čas plnění“ Smlouvy zní odst. 1:
Dodávka elektřiny bude uskutečňována ve smluvním období od 1.1.2019 00.00 hodin do 31.12.2019 
24.00 hodin po dobu účinnosti této Smlouvy v předpokládaných měsíčních dodávkách o celkovém ročním 
objemu přibližně 700 MWh.
b) V článku 3 „Cena za dodanou elektřinu“ Smlouvy zní odst.1 takto:
Dodávka elektřiny bude účtována Výrobcem měsíčně cenou 1.407,- Kč za každou MWh dodanou do ES 
ČR v předávacím místě specifikovaném v článku 1 odst. 1 této Smlouvy, 
c ) V článku 7 „ Závěrečná ustanovení“ Smlouvy zní odst. 8 takto:
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami a je uzavírána na dobu od 
1.1.2019 do 31.12.2019.

2) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněny.
3) Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
4) Tento Dodatek lze měnit pouze písemnou formou. Jakékoliv opravy v textu Dodatku platí jen, byly-li 

parafovány oběma smluvními stranami.
5) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
6) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že vyjadřuje jejich svobodnou a 

pravou vůli.
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