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Dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru 
zemního plynu uzavřené po 1. 1. 2014

Pražská plynárenská, a. s., se sídlem Praha 1 – Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, IČ 60193492, DIČ CZ60193492, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337

(dále jen „Obchodník“)

obchodní firma/příjmení, jméno, titul            IČ/datum narození

sídlo (místo podnikání)/trvalé bydliště, kontaktní telefon
                                                             

(dále jen „Zákazník“)

uzavírají ve vzájemné shodě tento dodatek následujícího znění (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru
zemního plynu (dále jen „Smlouva“) ve znění OP a Ceníku.

.

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) tohoto znění: 
1a) Obchodník se zavazuje po období tří let (dále jen „doba trvání slevy“) poskytnout Zákazníkovi z komoditní složky Ceny 

ostatních služeb dodávky, stanovené v Ceníku, slevu ve výši 11 % (dále jen „sleva“). 
   1b) Doba trvání slevy začíná běžet ode dne podpisu tohoto Dodatku. V případě, že Obchodník dosud dodávku plynu do odběrného 

místa Zákazníka na základě Smlouvy nezahájil, doba trvání slevy počíná ode dne zahájení dodávky plynu do odběrného místa 
Zákazníka. 

   1c) Obchodník v době trvání slevy Zákazníkovi slevu 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.

1d) Závazek Obchodníka uvedený v bodě 1a) tohoto článku Smlouvy trvá i tehdy, kdy dojde v době trvání slevy ke změně Ceny 
ostatních služeb dodávky způsobem uvedeným v článku V. Smlouvy.

1e) Dnem účinnosti tohoto Dodatku zanikají všechny slevy z Ceny ostatních služeb dodávky dříve sjednané mezi Obchodníkem 
a Zákazníkem.    

2. Článek III. bod 1. Smlouvy se mění a nově zní takto: 
1. Smlouva se uzavírá na dobu tří let ode dne platnosti tohoto Dodatku. V případě, že Obchodník dosud dodávku plynu do 

odběrného místa Zákazníka na základě Smlouvy nezahájil, doba, na kterou se Smlouva uzavírá, však počíná ode dne zahájení 
dodávky plynu do odběrného místa Zákazníka. V případě, že již před uzavřením tohoto Dodatku byla mezi Obchodníkem 
a Zákazníkem sjednána určitá doba trvání Smlouvy, která má skončit později než je uvedeno v tomto Dodatku, k tomuto 
ujednání se nepřihlíží a doba trvání Smlouvy se tímto Dodatkem nemění.

II.
1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech a obě smluvní strany obdrží po jednom z nich. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti 

dnem podpisu smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují 
své podpisy.

V                dne

Zákazník        Pražská plynárenská, a. s.

podpis podpis

Údaje v červeném rámečku vyplňuje Obchodník.

EIC kód číslo plynoměru

a

SLEVA 11 % - PLYN

(kategorie Maloodběratel, Domácnost)

číslo smlouvy



Dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru 
zemního plynu uzavřené po 1. 1. 2014

Pražská plynárenská, a. s., se sídlem Praha 1 – Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, IČ 60193492, DIČ CZ60193492, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337

(dále jen „Obchodník“)

obchodní firma/příjmení, jméno, titul            IČ/datum narození

sídlo (místo podnikání)/trvalé bydliště, kontaktní telefon
                                                             

(dále jen „Zákazník“)

uzavírají ve vzájemné shodě tento dodatek následujícího znění (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru
zemního plynu (dále jen „Smlouva“) ve znění OP a Ceníku.

.

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) tohoto znění: 
1a) Obchodník se zavazuje po období tří let (dále jen „doba trvání slevy“) poskytnout Zákazníkovi z komoditní složky Ceny 

ostatních služeb dodávky, stanovené v Ceníku, slevu ve výši 11 % (dále jen „sleva“). 
   1b) Doba trvání slevy začíná běžet ode dne podpisu tohoto Dodatku. V případě, že Obchodník dosud dodávku plynu do odběrného 

místa Zákazníka na základě Smlouvy nezahájil, doba trvání slevy počíná ode dne zahájení dodávky plynu do odběrného místa 
Zákazníka. 

   1c) Obchodník v době trvání slevy Zákazníkovi slevu 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.

1d) Závazek Obchodníka uvedený v bodě 1a) tohoto článku Smlouvy trvá i tehdy, kdy dojde v době trvání slevy ke změně Ceny 
ostatních služeb dodávky způsobem uvedeným v článku V. Smlouvy.

1e) Dnem účinnosti tohoto Dodatku zanikají všechny slevy z Ceny ostatních služeb dodávky dříve sjednané mezi Obchodníkem 
a Zákazníkem.    

2. Článek III. bod 1. Smlouvy se mění a nově zní takto: 
1. Smlouva se uzavírá na dobu tří let ode dne platnosti tohoto Dodatku. V případě, že Obchodník dosud dodávku plynu do 

odběrného místa Zákazníka na základě Smlouvy nezahájil, doba, na kterou se Smlouva uzavírá, však počíná ode dne zahájení 
dodávky plynu do odběrného místa Zákazníka. V případě, že již před uzavřením tohoto Dodatku byla mezi Obchodníkem 
a Zákazníkem sjednána určitá doba trvání Smlouvy, která má skončit později než je uvedeno v tomto Dodatku, k tomuto 
ujednání se nepřihlíží a doba trvání Smlouvy se tímto Dodatkem nemění.

II.
1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech a obě smluvní strany obdrží po jednom z nich. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti 

dnem podpisu smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují 
své podpisy.

V                dne

Zákazník        Pražská plynárenská, a. s.

podpis podpis

Údaje v červeném rámečku vyplňuje Obchodník.

EIC kód číslo plynoměru

a

SLEVA 11 % - PLYN

(kategorie Maloodběratel, Domácnost)

číslo smlouvy

PP-26-104-14



SLEVA 11 %  - PLYN

Zákazníci Pražské plynárenské, a. s., kategorie Domácnost a Maloodběratel mají možnost čerpat slevu 11 %
z komoditní složky Ceny ostatních služeb dodávky plynu. Uvedenou slevu může čerpat každý Zákazník společnosti 
spadající do jedné z výše uvedených zákaznických kategorií, který uzavře tento Dodatek ke stávající Smlouvě 
o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu.
Zákazník nesmí mít vůči Pražské plynárenské, a. s., žádné neuhrazené pohledávky v době podpisu Dodatku. 
Veškeré údaje, které Zákazník uvede v tomto Dodatku, musí být správné a pravdivé. Uvedení nepravdivých nebo 
neúplných údajů může způsobit neplatnost Dodatku.
Uzavřením tohoto Dodatku se Zákazník zaváže, že bude po dobu tří let odebírat plyn od Pražské plynárenské, a. s. 
Sleva 11 % je poskytována z komoditní složky Ceny ostatních služeb dodávky plynu, nezahrnuje distribuční složku 
ceny, cenu za služby OTE, příp. další regulované složky ceny nebo složky ceny dané platnou legislativou. Uvedená 
výše slevy se vztahuje k této ceně bez DPH, příp. dalších daní. 

Pražská plynárenská, a. s., si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit nabídku této slevy.

o Zákazníci kategorie Domácnost jsou fyzické osoby odebírající plyn k uspokojování své osobní potřeby 
a osobní potřeby členů své domácnosti.

o Zákazníci kategorie Maloodběratel jsou fyzické osoby, kterým je dodáván plyn pro podnikatelské účely 
nebo právnické osoby. Jejich roční odběr nesmí převýšit 630 MWh.

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 Obchodní firma/příjmení, jméno, titul - se musí týkat vždy pouze smluvního partnera Pražské plynárenské, a. s.,
tj. osoby, která uzavřela Smlouvu (nelze uvádět např. jméno manželky).

o EIC kód/číslo plynoměru - oba údaje jsou uvedeny v rámci vyúčtování spotřeby plynu. Pro identifikaci 
případně postačí i jeden z těchto údajů. 

o Číslo Smlouvy - je uvedeno v uzavřené Smlouvě s Pražskou plynárenskou, a. s.

Pražská plynárenská, a. s.
Národní 37, 110 00 Praha 1
Obchodní kanceláře:
Jungmannova 31 (Palác Adria), Praha 1
U Plynárny 500, Praha 4

POHOTOVOST PLYN – NONSTOP 1239
NONSTOP asistenční služba POMOC 24 (opravy plynových zařízení) volejte 840 555 333, zvolte
Pražskou Plynárenskou a pak její POMOC 24

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