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DODATEK Č. 7 
KE SMLOUVĚ O ODBĚRU CNG 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Dodavatel: 

obchodní firma: Plnící stanice CNG Předlice s.r.o. 

se sídlem: Revoluční 3088/26, 400 01 Ústí nad Labem 

doručovací adresa: Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem 

IČO: 031 00 073 

DIČ: CZ03100073 

registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. C 34300 

zastoupená: Mgr. Ing. Simonou Mohacsi, MBA, jednatelkou 

dále jen „dodavatel“ na straně jedné 

a 

Odběratel: 

obchodní firma: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

se sídlem: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem 

doručovací adresa: Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem 

IČO: 250 13 891 

DIČ: CZ25013891 

registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945 

zastoupená: Bc. Martinem Prachařem, předsedou představenstva 

Ing. Jiřím Valentou, místopředseda představenstva 

dále jen „odběratel“ na straně druhé 

uzavírají tento dodatek č. 7 ke smlouvě o odběru CNG: 

2. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

2.1. Mezi dodavatelem a odběratelem byla dne 19. 9. 2014 uzavřena smlouva o odběru CNG, je-

jímž předmětem je úprava podmínek odběru CNG pro pohon motorových vozidel provozova-

ných odběratelem z plnící stanice provozované dodavatelem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 

11. 2014, dodatku č. 2 ze dne 18. 12. 2019, dodatku č. 3 ze dne 6. 1. 2021, dodatku č. 4 ze 

dne 12. 11. 2021, dodatku č. 5 ze dne 30. 12. 2021 a dodatku č. 6 ze dne 31. 3. 2022 (dále 

jen „smlouva“). 
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2.2. Plnící stanicí se ve smlouvě i v tomto dodatku rozumí plnící stanice CNG zbudovaná na parce-

lách č. 374/2, 377, 378, 379/1, 379/4, 379/7 v k. ú. Předlice, obci Ústí nad Labem v souladu 

s projektovou dokumentací akce „Plnící stanice zemního plynu (CNG) v areálu Dopravního pod-

niku města Ústí nad Labem, Jateční 426, Předlice“ zpracovanou projektantem VodoPro, s.r.o. 

ze dne 31. 1. 2013 č. 11-050 a na základě stavebního povolení Magistrátu města Ústí nad 

Labem, č. j. MM/SO/S/95604/2011/Doš/52, které nabylo právní moci dne 29. 11. 2011 

(dále jen „plnící stanice“). 

2.3. V dodatcích č. 4, 5 a 6 ke smlouvě dodavatel a odběratel konstatovali, že trh se zemním plynem 

je od počátku října 2021 zásadním způsobem narušen v důsledku nepředvídatelného skokového 

navýšení ceny zemního plynu na burze. V souvislosti s tím, že toto zásadní narušení trhu se zem-

ním plynem trvá, se objednatel a poskytovatel dohodli na tomto dodatku, kterým se prodlužuje 

úprava ceny CNG sjednaná v dodatcích č. 4, 5 a 6 ke smlouvě tak, aby dodavatel a odběratel 

mohli upravit svá vzájemná práva a povinnosti až v době ustálení cen zemního plynu na burze. 

2.4. Předmětem tohoto dodatku je úprava ceny CNG, které odběratel odebere od dodavatele na 

plnící stanici, a to pro část kalendářního roku 2022, konkrétně v období od 1. 7. 2022 do 

31. 12. 2022. 

3. CENA CNG OD 1. 7. 2022 DO 31. 12. 2022 

3.1. Pro období od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022 sjednávají odběratel a dodavatel cenu CNG podle 

bodu 3.6 smlouvy ve výši 7,70 Kč/kg bez DPH plus cena, za kterou dodavatel nakoupí plyn od 

poskytovatele, a to bez jakéhokoli přičítaného koeficientu nebo jiné marže dodavatele.  

3.2. Odběratel a dodavatel si současně v návaznosti na usnesení představenstva odběratele číslo 

36/2022 ze dne 1. 6. 2022 potvrzují strategii postupného nákupu CNG za fixní ceny, v rámci 

které se při nákupu zemního plynu bude postupovat takto: 

- v objemu 5 % předpokládané spotřeby dojde k nákupu v období nejdříve od 1. 7. 2022 do 

31. 12. 2022 v okamžiku, kdy fixní cena pro uvedené období nebo jeho zbývající část klesne 

pod hranici 80 EUR/MWh; 

- v objemu vždy dalších 5 % předpokládané spotřeby dojde k nákupu v období nejdříve od 1. 7. 

2022 do 31. 12. 2022 v okamžiku, kdy fixní cena pro uvedené období nebo jeho zbývající část 

klesne vždy o dalších 5 EUR/MWh pod cenu uvedenou v předchozí odrážce, tedy pod hranici 

75 EUR/MWh, pod hranici 70 EUR/MWh. pod hranici 65 EUR/MWh atd. 

3.3. V ostatním zůstává smlouva beze změny.  

3.4. Ustanovení smlouvy o rozhodování sporů se vztahují i na tento dodatek. 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 

4.2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím Registru smluv. Toto uveřej-

nění zajistí odběratel.  

4.3. Tento dodatek se použije na práva a povinnosti stran od 1. 7. 2022. 
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4.4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Oba stejnopisy mají 

účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží dodavatel a jedno odběratel. 

V Ústí nad Labem dne: _________________ 

 

 

________________________ ________________________  

Dopravní podnik města Dopravní podnik města  

Ústí nad Labem a.s.  Ústí nad Labem a.s. 

Bc. Martin Prachař Ing. Jiří Valenta 

předseda představenstva místopředseda představenstva 

 

V Ústí nad Labem dne: _________________ 

 

 

________________________ 

Plnící stanice CNG Předlice s.r.o. 

Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA 

jednatelka 


