
 

DODATEK Č. 1 

 

SMLOUVA O MIMOSOUDNÍM VYROVNÁNÍ 
 

 

1. Dymos Czech Republic s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Nádražní 1087, PSČ 738 01, IČO 27786161, 

zastoupena panem Sang-hee Cho, na základě plné moci, která tvoří přílohu této č. 1 tohoto dodatku, 

 (dále jen „Dymos“) 

a 

2. Ekologický právní servis, o.s., se sídlem Tábor, Převrátilská 330, PSČ 390 01, IČO 65341490, jednající 

panem Jiřím Nezhybou, statutárním zástupcem EPS, 

 adresa pro doručování: EPS, Dvořákova 13, 602 00 Brno 

 (dále jen „EPS“) 

I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

A. Dymos a EPS dne 31. července 2008 uzavřeli Smlouvu o mimosoudním vyrovnání. Veškeré pojmy v tomto 

dodatku uvedené začínající velkými písmeny mají význam pojmů uvedených ve Smlouvě o mimosoudním 

vyrovnání.  

 

B. Předmětem Smlouvy je mimo jiné realizace energeticky úsporných opatření na základě doporučení 

Energetického auditu v závodu Dymos podle čl. 3.1. až 3.4., realizace opatření k omezení hluku podle čl. 3.5. 

 

Účastníci, vědomi si všech závazků plynoucích ze Smlouvy, se dohodli následujícím dodatku ke Smlouvě: 

 

II. 

 

2.1 Dymos poskytne EPS na základě jeho výzvy důkazy o výši svých investic do opatření na úsporu energie buď 

kopiemi účetních dokladů prokazujících zaplacení proklamované částky, nebo potvrzením vydaným obecně 

respektovanou mezinárodní auditorskou společností. Dymos zašle EPS požadované důkazy nejpozději do 60 dnů 

od obdržení příslušné výzvy ze strany EPS. Na základě odůvodněné žádosti ze strany Dymos lze lhůtu pro zaslání 

požadovaných důkazů prodloužit až o dalších 60 dnů. 

 

2.2 Na základě žádosti ze strany EPS mu Dymos poskytne součinnost a umožní vstup do areálu Dymos za účelem 

ověření realizace proklamovaných investic do opatření na úsporu energie, a to do 60 dnů od obdržení příslušné 

žádosti ze strany EPS. 

 

III. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

3.1 Tento dodatek Smlouvy o mimosoudním vyrovnání nabývá platnosti a účinnosti dnem níže uvedeným. Práva 

a povinnosti Účastníků Smlouvy výslovně tímto dodatkem neupravené se i nadále řídí Smlouvou o mimosoudním 

vyrovnání. Smlouva o mimosoudním vyrovnání zůstává platná a účinná.  

 

3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každý z Účastníků. 

 

 

V Brně dne 19. listopadu 2008 

 

Dymos Czech Republic s.r.o.: 

 

 

 

 

_______________________  

Sang-hee Cho  

na základě plné moci 

Ekologický právní servis, o.s.: 

 

 

 

 

_______________________  

Jiří Nezhyba 

 

 


