
uzavírají ve vzájemné shodě tento dodatek následujícího znění (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o sdružených službách dodávky 
elektřiny ze sítí nízkého napětí (dále jen „Smlouva“) ve znění OP a Ceníku. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou Smluvní podmínky 
produktu Firma+ (Elektřina) a Ceník produktu Firma+ (Elektřina) pro příslušnou distribuční soustavu, které tvoří přílohy tohoto Dodatku.

I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku III. a IV. Smlouvy takto:
1.	 V	článku	IV.	Smlouvy	se	za	bod	1.	zařazuje	bod	1a),	1b),	1c),	1d),	a	1e)	a	1f)	následujícího	znění:

1a) Smluvní strany se dohodly, že po období 24 měsíců (dále jen „Cenové	období“) bude Obchodník Cenu za dodávku elektřiny stanovovat 
podle Ceníku produktu Firma+ (Elektřina) (dále jen „Cena	Firma+“).

1b) Cenové období počíná ode dne platnosti Dodatku. V případě, že Obchodník dosud dodávku elektřiny do odběrného místa Zákazníka 
na základě Smlouvy nezahájil, počíná doba trvání slevy ode dne zahájení dodávky elektřiny do odběrného místa Zákazníka.

1c) Doba trvání Cenového období se prodlužuje o jeden rok v případě, když dojde k prolongaci Smlouvy dle čl. V. bod 8. OP. Pro nové 
Cenové období bude platit cena za dodávku elektřiny stanovená v Ceníku produktu Firma+ (Elektřina), platného ke dni prodloužení 
Cenového období. Obchodník i Zákazník má právo do šesti týdnů před uplynutím Cenového období písemně oznámit druhé smluvní 
straně, že o prodloužení doby trvání Cenového období nemá zájem.

1d) Obchodník Cenu Firma+ v Cenovém období Zákazníkovi neposkytne:
a) za období do prvního ročního vyúčtování uplynulého fakturačního období (dále jen „první	vyúčtování“), pokud dojde k ukončení 

platnosti Smlouvy před prvním vyúčtováním,
b) za období po prvním vyúčtování, pokud dojde k ukončení platnosti Smlouvy po prvním vyúčtování.

1e) Během Cenového období nemůže Obchodník bez souhlasu Zákazníka Cenu Firma+ měnit. K ustanovením bodů 1. a 2. článku V. 
Smlouvy týkající se změny Ceny za dodávku elektřiny se během Cenového období nepřihlíží.

1f) Smluvní strany sjednávají, že v případech uvedených v bodě 1d) tohoto článku a po ukončení Cenového období bude pro obě smluvní 
strany závazná Cena za dodávku elektřinu stanovená způsobem uvedeným v bodě 1. článku IV. Smlouvy dle aktuálně platného Ceníku 
Obchodníka.

2.	 Článek	III.	bod	1	Smlouvy	se	mění	a	nově	zní	takto:
1. Závazek se uzavírá na dobu 24 měsíců ode dne platnosti tohoto Dodatku. V případě, že Obchodník dosud dodávku elektřiny do 

odběrného místa Zákazníka na základě Smlouvy nezahájil, doba, na kterou se Závazek uzavírá, počíná ode dne zahájení dodávky 
elektřiny Obchodníkem do odběrného místa Zákazníka.

II.
1. V případě, že před uzavřením tohoto Dodatku byla mezi Obchodníkem a Zákazníkem sjednána určitá doba trvání Smlouvy (Závazku), která má 

skončit později než je uvedeno v tomto Dodatku, k ujednání ohledně doby trvání Závazku se nepřihlíží a doba trvání Smlouvy (Závazku) se tímto 
Dodatkem nemění.

2. Počínaje dnem platnosti Dodatku zanikají všechny slevy z ceny za dodávku elektřiny dříve sjednané mezi Obchodníkem a Zákazníkem.
3. Zákazník prohlašuje, že v době podpisu Dodatku nemá vůči Obchodníkovi žádné neuhrazené pohledávky. Ukáže-li se toto prohlášení 

Zákazníka jako nepravdivé, ujednání tohoto Dodatku o Ceně za dodávku elektřiny, Cenovém období a o změně doby trvání Závazku 
pozbývají platnosti a pro obě smluvní strany se stane závazná jak Cena za dodávku elektřiny, stanovená způsobem uvedeným v bodě 1. 
Článku IV. Smlouvy tak i původní doba trvání Smlouvy (Závazku).

4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech a obě smluvní strany obdrží po jednom z nich.
5. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. V případě, že Zákazník právně jedná v nepřítomnosti Obchodníka 

jako druhý, platnost Dodatku nastává okamžikem, kdy Zákazníkem podepsaný Dodatek bude ve lhůtě stanovené v § 1735 zák. č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, doručen Obchodníkovi. V případě, že Dodatek bude doručen Obchodníkovi před datem uvedeným u podpisu 
Obchodníka, platnost Dodatku nastává až dnem uvedeným u podpisu Obchodníka.

6. Platnost ani účinnost tohoto Dodatku však nenastane v případě, že Dodatek byl sjednán dříve než šest měsíců před vypršením doby 
platnosti Smlouvy (Závazku) stanovené v předchozím dodatku na čerpání jiného cenového produktu nebo dříve než uplyne šest měsíců 
od platnosti a účinnosti předchozího dodatku na čerpání stejného cenového produktu.

7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
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SMLUVNÍ	PODMÍNKY	PRODUKTU	FIRMA+	(Elektřina)

1. Smluvní podmínky produktu Firma+	(Elektřina) jsou nedílnou součástí Dodatku PRODUKT	Firma+	(Elektřina), kterým se 
mění Smlouva o sdružených službách dodávky a odběru elektřiny uzavřená mezi Obchodníkem a Zákazníkem (dále jen 
„Dodatek“).

2. Produkt Firma+	(Elektřina) může čerpat Zákazník Obchodníka spadající do zákaznické kategorie maloodběratel – podnikatel, 
který nemá vůči Obchodníkovi žádné neuhrazené splatné pohledávky. Uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů může 
způsobit neplatnost Dodatku.

3. Zákazník může opětovně Obchodníka požádat o uzavření Dodatku na čerpání produktu Firma+	(Elektřina) pouze v případě, 
že uplynulo alespoň 6 měsíců od nabytí platnosti tohoto Dodatku. O změnu v čerpání cenového produktu však Zákazník může 
požádat nejdříve 6 měsíců před ukončením platnosti Smlouvy změněné tímto Dodatkem. Zákazník bere na vědomí, že 
v případě, že dojde ke sjednání Dodatku v rozporu s těmito lhůtami, Dodatek nenabude platnosti.

4. Pražská plynárenská, a. s., si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit nabídku tohoto Produktu.

Postup:

Vyplňte v plném rozsahu tento formulář a předejte jej Pražské plynárenské, a. s.:

o Osobně na přepážkách Pražské plynárenské, a. s. V této věci již nebudete ze strany Pražské plynárenské, a. s. nijak 
kontaktován, s výjimkou případu, kdy budou při zpracování zjištěny jakékoli nesrovnalosti.

o Poštou. Ze strany Pražské plynárenské, a. s. Vám bude po zpracování Vašeho požadavku zaslán informační dopis.
(kontakty naleznete v zápatí formuláře)

Vysvětlivky	problematických	údajů:	

o Zákazníci kategorie maloodběratel – domácnost jsou fyzické osoby odebírající elektřinu k uspokojování své osobní potřeby 
a osobní potřeby členů své domácnosti.

o Zákazníci kategorie maloodběratel – podnikatel jsou fyzické osoby, kterým je dodávána elektřina pro podnikatelské účely nebo 
právnické osoby.

o Jméno a příjmení, popř. obchodní jméno – se musí týkat vždy pouze smluvního partnera Pražské plynárenské, a. s., tj. osoby, 
která uzavřela Smlouvu (nelze uvádět např. jméno manželky).

o EAN kód – údaj musí být uveden z důvodu identifikace odběrného místa a je uveden v rámci vyúčtování spotřeby elektřiny

Pražská	plynárenská,	a.	s.	
Národní 37, 110 00 Praha 1 

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

Pohotovost	plyn	nonstop:	1239Obchodní	kanceláře:
Jungmannova 31 (Palác Adria), Praha 1
U Plynárny 500, Praha 4

Veškeré své požadavky můžete také vyřešit jednoduše z pohodlí domova díky zákaznickému portálu.
Více informací na	www.ppas.cz.


