
n1 PRA-i,.. 11 Á ICI PLYNÁRENSKÁ 
EKO FLEXI 2R 

Dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky 
elektřiny ze sítí nízkého napětí uzavřené po 1. 1. 2014 

(kategorie MOO - Domácnost, MOP - Podnikatel) 
tislo smluvního účtu : I 000050021957 I I . Č íslo smlouvy: 4000130271 Pražská plynár ká í 1 v ob h . _e~~ , a. s. , se s dem Praha 1 - Nové Město , Národní 37 , PSČ 110 00 , IČ 60193492, DIČ CZ60193492, zapsaná c odnim reistnku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337 

(dále jen .Obchodník") 
a 

Základní umělecká škola Černoš ice okres Praha-západ I příjmení , jméno, tituUobchodní firma 

Střední 403, 252 28 Černoš ice 
trvalé bydliště/s ídlo (místo podnikání) 

·střední 404, 252 28 Černošice 
adresa odběrného místa (ulice , město. PSČ:) 

.____8_5_9_18_24_0_06_0_31_4_89_2_0 _ _ I I 75008165 11 I EAN kód datum narozenl/lČ '--------e- --m-a-il ______ _ 
(dále jen .Zákazník") 
uzavlraj í ve vzájemné shodě ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektrické energie (dále jen .Smlouva") tento dodatek následujícího znění (dále jen .Dodatek"). 

I. 1. Smluvní strany sjednávají , že počlnaje dnem platnosti tohoto Dodatku se Obchodní podmínky dodávky elektřiny ze síti nízkého napětí, účinné od 1. 1. 2016 (dále jen .OP"). stávají nedllnou součásti Smlouvy a v plném rozsahu nahrazují Obchodní podmínky Obchodníka. které byly pro Smlouvu doposud platné . 
2. Nedilnou součásti Smlouvy jsou OP, smluvní podmínky produktu EKO FLEXI 2R, Ceník, ve kterém jsou uvedeny standardní prodejní ceny elektřiny (dále jen .Ceník") a Ceník nadstandardních služeb a smluvních pokut za nedodrženi platebních povinnosti (dále jen .,CNS"). Aktuální znění pfíloh je dostupné na www.ppas.cz nebo na obchodních kancelářích Obchodníka. 3. Zákazník potvrzuje. že porozuměl ustanovením Smlouvy (Dodatku) 1 jejich príloh , které obdržel společně se Smlouvou (Dodatkem). 

li. Smluvní strany se dohodly na změně článku Ill . a IV. Smlouvy takto: 1. V článku IV. Smlouvy se za bod 1. zařazuje bod 1 a), 1 b), 1 c) následujícího znění: a) Smluvnl strany sjednávaj i. že po období 24 měsíců (dále jen .Cenové období") bude Obchodník cenu ostatních služeb dodávky elektřiny stanovovat podle ceníku produktu EKO FLEXI 2 ROKY (dále jen .Cena EKO FLEXI 2 ROKY"). b) Smluvní strany sjednávají, že od ukončeni Cenového období bude pro obě smluvní strany závazná cena za dodávku elektřiny stanovená dle Ceníku Elektl'ina bez závazku platného k datu ukončen i Cenového období. Nebude-li Zákazník s cenou za dodávku elektřiny uvedenou v Ceníku Elektl'ina bez závazku souhlasil, má právo nejpozději desátý den před uplynutím Cenového období od Smlouvy odstoupit. Odstoupeni musí učinit písemně na adresu sídla Obchodníka. c) Obchodník se zavazuje po dobu trvání slevy dodávat Zákazníkovi elektřinu , která pochází výhradně z obnovitelných zdrojů . 
2. Článek Ill. bod 1. Smlouvy se mění a nově zni 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, počí ná ode dne zahájení dodávky elektřiny Obchodníkem do odběrného místa Zákazníka. 

Ill. 1. Obchodník je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vymáháním pohledávek po Zákazníkovi, který je v prodlení s jejich úhradou, a úhradu př ípadných dalších nákladů , a to ve výši a za podmínek uvedených v CNS, V případě nedodržení platebních povinnosti Zákazníka vyplývajících ze Smlouvy, které vyústí ve vystavení písemné upomínky ze strany Obchodníka, je Zákazník povinen zaplatit Obchodníkovi smluvní pokutu, a to v případě vystavení druhé a každé další upomínky, a lo ve výši 250,- Kč za každý jednotlivý případ takové upomínky. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok Obchodníka na náhradu škody v plném rozsahu. 2. Smluvní strany sjednávají, že z důvodů vývoje trhu s elektřinou, změny právních předpisů upravujících tento závazkový vztah, změny vyplývající z technologického vývoje či provozních změn č i změny situace ohledně ceny služeb a výše poplatků na poli vymáhání pohledávek, je možné, aby z podnětu Obchodníka došlo ke zvýšení ceny ostatn ích služeb dodávky elektřiny , změně OP nebo CNS (dále společně jen jako .změna") . Ke změně může dojít pouze způsobem uvedeným v bodě 3. tohoto článku . 3. Obchodník je povinen Zákazníkovi změnu oznámit nejpozděj i třicátý den přede dnem účinnosti změny . Obchodn ík oznámeni , ve kterém uvede konkrétní identifikaci změny a vymezení účinnosti změny , provede p ísemně . V případě , že Zákazn ík s navrhovanou zrněnou nebude souhlasit, má právo bez uvedení důvodu nejpozděj i desátý den přede dnem účinnosti změny odstoupit od Smlouvy. Právo na odstoupeni od Smlouvy podle tohoto bodu Zákazn íkovi nevzniká v případě zvýšení regulované složky ceny, dan i a poplatků a dále v př ípadě změny jiných smluvních podmínek v nezbytném rozsahu z důvodu zajištěn í souladu s obecně závaznym právn ím předpisem. Odstoupeni musí učinit Zákazník písemně na adresu sídla Obchodníka . V případě , že Zákazník od Smlouvy platně neodstoupí, dojde ke změně ve znění návrhu Obchodníka, a to s účinností stanovenou Obchodn íkem v Jeho oznámeni. 
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IV. 
1 

· V Př(padě . že p1ed uzavřením tohoto Dodatku byla mezi Obchodníkem a Zákazníkem sjednána určitá doba trvání Smlouvy (Závazku), kt~ra má skončit pozděj i než je uvedeno v tomto Dodatku , k ujednání ohledně doby trvání Závazku se nepřihlíží a doba trvání Smlouvy (Zavazku) se tímto Dodatkem neměn í . 2· Počínaje dnem platnosti Dodatku zanikaj í všechny slevy z ceny za dodávku elektřiny dříve sjednané mezi Obchodníkem a Zákazníkem. 
3- Zákazn(k prohlašuje, že v době podpisu Dodatku nemá vůči Obchodníkovi žádné neuhrazené pohledávky. Ukáže-li se toto prohlášení Zákaznika Jako nepravdivé, ujednání tohoto Dodatku o Ceně za dodávku e lektřiny , doby trvání slevy a o změně doby trvání Závazku pozbývají platnosti a pro obě smluvní strany se stane závazná jak Cena za dodávku e lektřiny , stanovená způsobem uvedeným v bodě 1 .Článku IV. Smlouvy tak i původní doba trvání Smlouvy (Závazku). 
4 . Smluvní strany berou na vědom í , že za písemné doručen í nebo vyhotovení se považuje doručen í či vyhotovení učiněné jak v listinné podobě, tak elektronicky. 
5. Zákazník je povinen nahradit Obchodníkovi náklady, které Obchodník vynaloží ve vztahu k provozovateli distribuční soustavy v souvislosti s poskytováním služeb požadovaných v souladu se Smlouvou Zákazníkem, zejm. pak náklady na mimořádný odečet elektřiny či samoodečet či náklady na odpojení či opětovné připojen í odběrného místa. 6. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran . V případě , že Zákazník právně jedná v nepř ítomnost i Obchodníka jako druhý, platnost Dodatku nastává okamžikem, kdy Zákazníkem podepsaný Dodatek bude ve lhůtě stanovené dle§ 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 . 7. 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. 8 . Smluvní strany prohlašují , že si Dodatek přečetly , s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojuj í své podpisy. 
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_J '-----------------~ Zákazník Obchodník (podpis, případně razítko) 

Vys větlivky problemat ických úda j ů: 

o Jméno a př íjmen í , po p ř . obchodní jméno - se mus1 týkat vždy pouze sm luvn1ho partnera Pražské plynárenské. a. s. tj. osoby , která uzavře l a Smlouvu (nelze uvádět např. jméno manželky ). 
o EAN kód - naleznete ve vyúčtováni spotřeby elektrické energie . Pro identi ikaci musi být uveden EAN kód. 
o Č islo smlouvy - uvedeno v uzavřené sm louvě s Pražskou plynárenskou, a. s. (v případě , že číslo smlouvy nemáte k d ispoz ici, je nutné uvést pro identi ikaci odběrného m ísta EAN kód ). 
o Zákazníci kategorie MOO jsou zákazn íci odeb íraj íc í elektrickou energ ii k uspokojováni své osobní potřeby a osobní potřeby č l enů své domácnosti a jsou připoje n i do distribučn í sítě na h l adině nízkého napětí. 
o Zákazníci kategorie MOP jsou fyzické osoby, kterým je dodávána e l ektřina pro podnikatelské účely nebo právnické osoby. 

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

Zákaznická linka: 800 134 134 
E-mail: callcentrum@ppas.cz 
Pohotovost plyn nonstop: 1239 

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