
číslo smlouvy: 504716

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu č. 504716
(dále jen Smlouva) a odběru zemního plynu uzavřená v souladu se zákonem 458/2000 Sb., o podnikání a výkonu státní správy v 
energetickém odvětví a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen energetický zákon) a se zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), mezi

Dodavatel
SPP CZ, a.s., Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČ:28488016, DIČ:CZ28488016, zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně, vložka B 
7257 (dále též Dodavatel) 

Zákazník
firma: Městská část Praha-Ďáblice IČ: 00231266

zastoupena: DIČ: CZ00231266

adresa: Osinalická 1104/13, 182 00 Praha

doručovací adresa: Městská část Praha-Ďáblice, Osinalická 1104/13, Ďáblice, 182 00 Praha

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu (dále jen „smlouva‘‘):

I. Odstavec Sjednaná cena se doplňuje tímto zněním:

Dodavatel a Zákazník se dohodli, že pro období od 1.8.2019 do 31.12.2020 sjednávají cenu za odebraný zemní plyn a ostatní služby 
dodávky 650 Kč/MWh a stálý měsíční plat 0 Kč/měsíc. Cena je bez DPH a daně z plynu. Cena nezahrnuje cenu za distribuci, služby 
OTE a regulované poplatky dle platné legislativy. 

Cena pro období následující po ukončení období, na které je cena sjednána, tj. pro období od 1.1.2021 bude určena v Ceníku 
dodávky zemního plynu pro maloodběratele a domácnosti Dodavatele platným od 1. dne následujícího po dni, kdy uplynulo období, 
na kterou je cena sjednána. Tento ceník bude k dispozici na internetových stránkách Dodavatele vždy nejpozději 1 měsíc před 
uplynutím doby, na kterou byla cena sjednána. Na základě žádosti Zákazníka bude popřípadě aktuální ceník zaslán e-mailem. 
Zákazník je oprávněn z důvodu změny ceny dodávky plynu odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od data účinnosti zvýšení ceny. 
Odstoupení je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo doručeno Dodavateli, neurčí-li zákazník pozdější den 
účinnosti odstoupení. Uplatnění práva na odstoupení není spojeno s žádnými finančními nároky vůči zákazníkovi.

II. Odstavec Doba platnosti smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Doba platnosti smlouvy

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2020 s možností automatického prodloužení vždy o 1 další rok. Kterákoliv smluvní 
strana je tak oprávněna nejpozději 20 kalendářních dní před ukončením řádného smluvního období zaslat druhé smluvní straně 
písemné sdělení, že trvá na ukončení Smlouvy uplynutím doby, na kterou byla sjednána, čímž vylučuje její automatické prodloužení o 
další 1 rok. V případě, že Zákazník nedoručí Dodavateli písemné oznámení s projevem vůle dále nepokračovat ve Smlouvě, projevuje 
tím vážnou, určitou a srozumitelnou vůli, že souhlasí s prodloužením této Smlouvy o další jeden rok. Smlouva se automaticky 
prodlužuje za stejných podmínek sjednaných v této Smlouvě, vyjma ceny.

III. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
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