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;;ý S2 DODATEK Č. 5
ii i S"

'd':ž"ných sluýbách dodávky p ynu ze dne 3 O. 2015 (dále jen ,,Smlouva") uzavřené
t n. >jT1éZl niže uvedenými smluvmmi scranami

EJ, _ m CV

m aj "e
a Pražská plynárenská, a. s.

É " Ž se sídlem Praha l - Nové Měsco, Národní 37, PSČ l IQ 00
IČ: 60193492, DIČ: CZ60 193492
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddi'l B, vložka 2337
zastoupená na základě plné moci: Danou Engelovou - vedoucí odděleni podpory prodeje,

Kateřinou šťastnou - specialistou podpory prodeje
Bankovní spojeni: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo úČtu l numerický kód banky: l 17671 123/0300
(dále jen ,,Obchodník")

a

Základni škola, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823
se sídlem Praha 9, Horní Počernice, Stoliňská 823/16, PSČ 193 00
lČ: 63830809; DIČ: CZ63830809 - není plátce DPH
zřízena na základě Zřizovací listiny ze dne 30. 5. 2001
jejímž jménem jedná: PhDr. Mgr. Martin Březina - ředitel
(dále jen ,,Zákazník")

(Obchodník a Zákazník dále spoleČně jen ,,Smluvní strany")

Smluvní strany dohodly, Že mezi sebou uzavřou následující dodatek č. 5 ke Smlouvě (dále jen
,,Dodatek"):

Clánek I.
Předmět Dodatku

Smluvní strany sjednávají. Že Termin dodávek dle Smlouvy se prodlužuje o období od l. l. 2021 do
6.00 hod. do l. l. 2023 do 6.00 hod., a to v rozsahu dodávek plynu do vŠech odběrných mist uvedených
v Příloze A Smlouvy vČetně odběrných míst doplněných pozdějšími dodarky ke Smlouvě. Ujednáni o
sjednaném mnoŽscvi plynu pro původní období Termínu dodávek se pro vŠechna taková odběrná místa
v rámci období, o které byl Termín dodávek prodlouŽen tímto Dodatkem, uplatní obdobně; pro
odstraněni všech pochybností Smluvní strany výslovně sjednávají, že pro tento prodloužený Termin
dodávek odpovídá znění Přílohy A Smlouvy (Seznam Odběrných mist Zákazníka, distribuČní kapacity
do jednotlivých Odběrných míst, ACQ, MCQ) znění, které tvoří nedílnou přílohu tohoto Dodatku, a
původní znění Přílohy A Smlouvy je zněním přiloženým k tomuto Dodatku zcela nahrazeno

Smluvní strany zároveň výslovně sjednávají, Že cena za ostatní sluŽby dodávky plynu dle Smlouvy se pro
dodávky plynu realizované v období od dne l. l. 2021 bude řídit cenovým ujednáním obsaženým v
nedílné Příloze B k tomuco Dodatku. Pro odsuaněni všech pochybnosti Smluvní strany výslovně
sjednávají, že s úČinnosti od dne l. l. 202 l odpovídá znění Přílohy B Smlouvy (Cena za ostatní sluŽby
dodávky plynu) znění, které tvoří nedílnou přílohu tohoto Dodatku, a původní znění Přílohy B Smlouvy
je zněním přiloženým k tomuto Dodatku zcela nahrazeno. Neuhrazené pohledávky Obchodníka na
úhradu ceny za plyn dodaný Zákazníkovi až do výše uvedeného dne nejsou tímto ujednáním jakkoliv
dotČeny Veškerá vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy, a to vČetně
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vzájemných povinností souvisejících s vypořádáním sjednaného a skutečně dodaného množství plynu
v období původního Terminu dodávek, zůstávají přitom uzavřením rohoto Dodatku nedotČeny.

Pro vylouČeni všech pochybnosti Smluvní strany rovněŽ potvrzují, Že platnost a úČinnost Smlouvy byla
ve smyslu předchozích odstavců prodloužena na období výše uvedeného prodlouženého Terminu
dodávek.

Článek Il.

ZávěreČná ustanoveni

I. Ostatní ustanovení Smlouvy Umeo Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti
P r

a ucínna.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, úČinnosti ode dne

l. I. 2021.
3. Zákazník bere na vědomi, že Obchodník zpracovává osobní údaje Zákazníka v souladu s příslušnými

právními předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a že
poskytnut' jeho osobn'ch údajů je smluvním a z Části i zákonným poŽadavkem, a má proto povinnost
své osobní údaje poskytnout. Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v
dokumentu Informace o zpracováni osobních údajů dostupném na www.ppasmjinfo a dále na
vyŽádáni v obchodních kancelářích Obchodníka.

4. Tento Dodacek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platnosti originálu, z nichŽ kaŽdá Smluvní strana
obdrží po l vyhotovení.

5. Nedílnou souČásti tohoto Dodatku jsou jeho Přílohy A a B.

V Praze dne l 3. l l. 2020 V P,,,.dn. 2C .ď( 20 2 o
PraŽská plyná'¶R'ká. a. s.

Dana Engelová
vedoucí oddělení podpory prodeje

Kateřina Št'astná
specialista podpory prodeje

Základní škola, Praha 9 - HOrní Počernice,
Stoliňská 823

PhDr. Mgr. Martin Březina
ředitel

,·täz::ká p|ynárenská, a. s.
F',äm 1 - Nové Město

Narodni 37, PSČ 110 OD
(2731/2)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
PRAHA 9 - Horní počernice

Stoliňská 823 :"'?
Stohňská 823 193 OD prana 9
Tel.' 281 921 127, lČ 63830809

2



A: Seznam odběrných míst Zákazníka, kapacity do lednofHvYch Odběrných mist, ACQ. MCQ

Pio odbécná mNla zákazníka Dude yednána kapma páde mupu v řádu ptuvcuavatek ~M ke KNnó ie"ú¢béme mkto zákazn9ka Pň¢'Qf0ňo. a v souladu s obecné závamýmt h v&NknČmmH, ve kterém múeni spdnam
kapaaty na bäzir&ni kapachy, nedošlo v puslednkh 12 mésklch ke zvýšeni &tnbu¢n1 kapaaty na bázi Iočň1 dďrbkni kapaody a za Iq Ze y odbétMm mím, ve kterém dacMzB ke zvýšeni yednane d|gnbučm kapmty na bázi njčn( dřBbibu¢ml kapamty. Mdošb v µ~Mch 12 mes|cích ke mítent kapaary na idčň kapacdy

Smkrvm wany vyslovné sMMvôµ. Ze Termin d¢ňávek detétô Smlouvy dobu jednm ŇpNemkého loku a hodnota ACCJ a MCQ je v léto určena pemze po obdob jodnoho toku, Mi Ze J«XJ péo jednďivé méslce daného roku se na všechny mássce všEch
roku ve kwýchzačiná, trvá nebo Konči Termin dodávek odkavé wnkwnl mnaZsM ACCJ ve ~u članku l bodu I CNsmene a) Obecního mění mowy souCeC všech MCQ v pMvěhu doby trvání íermnu cbdáv@c jNynu Iékj SmkxjvV

¶ednané mrožstvl MCQ {Awhj acc jMwl ) jxo pan

denní lokranm
remrvavaná c c :
<ii$trubučn1 mnoZsNiv : · Ž S ! E ;

číslo ľormin dodhmk kmpacila u Mpmc pllpadé d Z b
sm\uvního Chlo čÍslo plynu µo odběrné typu mófenl dlstňbuCnl neockbNM plekročeni sankční '" - k
BČtu EtC kód odběrné místo lČ d~ ub p'opksnó orientační mNlo od C mjiden " xónn % % %

Základní škda, Praha 9-
| 412488 27ZG100ZOO01143W Horní Počemm, Stoliňská 63830809 Praha 9 - Horní Počernice Stoliňská 823 16 01 01 2021 444 PPD 30 30 O SK) 68 62 33 27 10 5 3 l! 45 66 79 499
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Příloha B: Cena ostatních služeb dodávky plynu

Cena ostatních služeb dodávky plynu

Smluvní strany sjednávají jednosložkovou cenu za dodaný plyn v podobě pevné komoditní ceny
v Kč/MWh. Tato pevná cena zahrnuje cenu vlastní komodity zemního plynu, cenu za přepravu plynu
(kapacitní i komoditní Část) a službu strukturováni (kapacitní i komoditní ČáSt) bez DPH.

Cena neobsahuje daň ze zemního plynu, oscarnÍ daně a poplatky, nezahrnuje regulované platby za
distribuci, platby za sluŽby operátora trhu s plynem a obdobné poplatky, které jsou k ceně
připočítávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Přitom platí, že měsíČní platba za jedno Odběrné místo zákazníka se stanovuje jako souČin měsíČně
odebraného množství plynu v takovém Odběrném místě zákazníka a jednotkové měsíČní ceny za plyn.

Cena je pro období od l. l. 2021 od 6:00 hod. do l. l. 2023 do 6:00 vyjádřena jako cena za
komoditní sloŽku ve výši 436,- Kč/MWh.
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