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Dodatek ke Smlouv  o sdru ených slu bách dodávky a o ru 
zemního plynu uzav ené po 1. 1. 2014

Pra ská plynárenská, a. s., se sídlem Praha 1 – Nové M sto, Národní 37, PS  110 00, I  60193492, D  CZ60193492, zapsaná 
v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl B, vlo ka 2337

(dále jen „Obchodník“)

obchodní firma/ íjmení, jméno, titul            /datum narození

sídlo (místo podnikání)/trvalé bydlišt , kontaktní telefon
                                                             

(dále jen „Zákazník“)

uzavírají ve vzájemné s tento dodatek následujícího zn ní (dále jen „Dodatek“) ke Smlouv o sdru ných sl bách dodávky a ru
zemního plynu (dále jen „Smlouva“) ve zn ní OP a Ceníku.

.

I.
Smluvní strany se dohodly na zm n  lánku III. a IV. Smlouvy takto: 

1. V lánku IV. Smlouvy se za bod 1. za azuje bod 1a), 1b), 1c), 1d) a 1e) tohoto zn ní: 
1a) Obchodník se zavazuje po období t í let (dále jen „doba trvání slevy“) poskytnout Zákazníkovi z komoditní slo ky Ceny 

ostatních slu eb dodávky, stanovené v Ceníku, slevu ve výši 11 % (dále jen „sleva“). 
   1b) Doba trvání slevy za íná b t ode dne podpisu tohoto Dodatku. V ípad , e Obchodník dosud dodávku plynu do odb rného 

místa Zákazníka na základ  Smlouvy nezahájil, doba trvání slevy po íná ode dne zahájení dodávky plynu do odb rného místa 
Zákazníka. 

   1c) Obchodník v dob trvání slevy Zákazníkovi slevu neposkytne:
a) za období do prvního ro ního vyú tování uplynulého faktur ního období (dále jen „první vy tování“), pokud dojde 

k ukon ní platnosti Smlouvy p ed prvním vyú továním, 
b) za období po prvním vyú tování, pokud dojde k ukon ní platnosti Smlouvy po prvním vyú tování.

1d) Závazek Obchodníka uvedený v bod  1a) tohoto lánku Smlouvy trvá i tehdy, kdy dojde v dob  trvání slevy ke zm n  Ceny 
ostatních slu eb dodávky z sobem uvedeným v lánku V. Smlouvy.

1e) Dnem ú innosti tohoto Dodatku zanikají všechny slevy z Ceny ostatních slu b dodávky d íve sjednané mezi Obchodníkem 
a Zákazníkem.    

2. lánek III. bod 1. Smlouvy se m ní a nov  zní takto: 
1. Smlouva se uzavírá na dobu t í let ode dne platnosti tohoto Dodatku. V ípad   Obchodník dosud dodávku plynu do 

odb rného místa Zákazníka na základ  Smlouvy nezahájil, doba, na kterou se Smlouva uzavírá, však po íná ode dne zahájení 
dodávky plynu do odb rného místa Zákazníka. V ípad ,  ji  ed uzav ením tohoto Dodatku byla mezi Obchodníkem 
a Zákazníkem sjednána ur itá doba trvání Smlouvy, která má skon it pozd ji n  je uvedeno v tomto Dodatku, k tomuto 
ujednání se nep ihlí í a doba trvání Smlouvy se tímto Dodatkem nem ní.

II.
1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech a ob  smluvní strany obdr í po jednom z nich. Dodatek nabývá platnosti a ú innosti 

dnem podpisu smluvních stran. Smluvní strany prohlašují,  si Dodatek e tly, s jeho obsahem souhlasí a na az toho pojují 
své podpisy.

V                dne

Zákazník        Pra ská plynárenská, a. s.

podpis podpis

Údaje v erveném rám u vypl je Obchodní

EIC kód íslo plynom ru

a

SLEVA 11 % - PLYN

(kategorie Maloodb ratel, Domácnost)

íslo smlouvy



SLEVA 11 %  - PLYN

Zákazníci Pr ské plynárenské, a. s., kategorie Domácnost a Maloodb tel mají mo nost pat slevu 11 %
z komoditní slo ky Ceny ostatních slu eb dodávky plynu. Uvedenou slevu m e erpat k dý Zákazník spol nosti 
spadající do jedné z výše uvedených zákaznických kategorií, který uzav  tento Dodatek ke stávající Smlouv
o sdru ných slu bách dodávky a odb u zemního plynu.
Zákazník nesmí mít i ské plynárenské, a. s., dné neuhrazené pohledávky v dob  podpisu Dodatku. 
Veškeré údaje, které Zákazník uvede v tomto Dodatku, musí být správné a pravdivé. Uvedení nepravdivých nebo 
neúplných údaj  m e z sobit neplatnost Dodatku.
Uzav ním tohoto Dodatku se Zákazník zavá e, e bude po dobu t let odebírat plyn od ské plynárenské, a. s. 
Sleva 11 % je poskytována z komoditní slo ky Ceny ostatních slu eb dodávky plynu, nezahrnuje distribu ní slo ku 
ceny, cenu za slu by OTE, p íp. další regulované slo ky ceny nebo slo ky ceny dané platnou legislativou. Uvedená 
výše slevy se vztahuje k této cen bez DPH, p íp. dalších daní. 

ská plynárenská, a. s., si vyhrazuje právo kdykoliv ukon it nabídku této slevy.

o Zákazníci kategorie Domácnost jsou fyzické osoby odebírající plyn k uspokojování své osobní pot eby 
a osobní pot eby len  své domácnosti.

o Zákazníci kategorie Maloo atel jsou fyzické osoby, kterým je dodáván plyn pro podnikatelské ú ly 
nebo právnické osoby. Jejich ro ní odb  nesmí p výšit 630 MWh.

Postup:

Vypl te v plném rozsahu tento formul  a p dejte jej ské plynárenské, a. s.:
o Osobn  na p p kách ské plynárenské, a. s. V této v i ji  nebudete ze strany ské 

plynárenské, a. s. nijak kontaktován, s výjimkou p ípadu, kdy budou p i zpracování zjišt ny jakékoli
nesrovnalosti.

o Poštou. Ze strany ské plynárenské, a. s. Vám bude po zpracování Vašeho po davku zaslán informa ní 
dopis. (kontakty naleznete v zápatí formul

Vysv livky problematických úda

o se musí týkat v dy pouze smluvního partnera Pr ské plynárenské, a. s.,
tj. osoby, která uzav la Smlouvu (nelze uvád t nap . jméno man lky).

o EIC kód/ íslo plynom - oba údaje jsou uvedeny v rámci vyú tování spot by plynu. Pro identifikaci 
p ípadn  post í i jeden z t hto údaj . 

o íslo Smlouvy - je uvedeno v uzav né Smlouv  s skou plynárenskou, a. s.

Pra ská plynárenská, a. s.
Národní 37, 110 00 Praha 1
Obchodní kancelá
Jungmannova 31 (Palác Adria), Praha 1
U Plynárny 500, Praha 4

POHOTOVOST PLYN – NONSTOP 1239
NONSTOP asist í slu ba POMOC 24 (opravy plynových za ízení) volejte 840 555 333, zvolte
Pra skou Plynárenskou a pak její POMOC 24

Zákaznická linka: 840 555 333
e-mail: callcentrum@ppas.cz
www.ppas.cz
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