
  

- 1 - 

DODATEK Č. 2 
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 

IČ: 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 

IČ: 250 13 891 

DIČ: CZ25013891 

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

zastoupená: Bc. Martinem Prachařem, předsedou představenstva 

Ing. Liborem Turkem, Ph.D., členem představenstva 

dále jen „odběratel“ na straně druhé 

uzavírají tento dodatek č. 2 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, 

jejímž předmětem je úprava podmínek odběru CNG pro pohon motorových vozidel provo-

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

5. 11. 2014 (dále jen „smlouva“). 

2.2. Plnící stanicí se ve smlouvě i v tomto dodatku rozumí plnící stanice CNG zbudovaná na 

parcelách 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 podniku 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“). 
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2.3. Předmětem tohoto dodatku je změna některých ujednání smlouvy s ohledem na dohodu stran 

o jiné úpravě práva odběratele na slevu z ceny odebraného CNG. 

3. ZMĚNY SMLOUVY 

3.1. Bod 3.6 smlouvy se mění tak, že nově zní: 

„3.6. Odběratel se zavazuje odebírat CNG z plnící stanice od dodavatele za cenu, která bude 

mezi odběratelem a dodavatelem pro období každého kalendářního roku počínaje rokem 2020 

sjednána společně s výší objemového závazku podle bodu 3.10 této smlouvy nejpozději do 

konce listopadu předchozího kalendářního roku; nedojde-li k dohodě, uplatní se cena sjednaná 

pro předchozí kalendářní rok, upravená o průměrnou roční míru inflace zveřejněnou Českým 

statistickým úřadem pro tento předchozí kalendářní rok.“ 

3.2. Pro kalendářní rok 2020 sjednávají odběratel a dodavatel cenu CNG podle bodu 3.6 smlouvy 

ve výši xx Kč/kg bez DPH. 

3.3. Bod 3.10 smlouvy se mění tak, že zní: 

„3.10 Odběratel se zavazuje od dodavatele po dobu platnosti této smlouvy odebrat z plnící 

stanice objem CNG v množství, které bude mezi odběratelem a dodavatelem pro období 

každého kalendářního roku počínaje rokem 2020 sjednáno společně s cenou podle bodu 3.6 

této smlouvy nejpozději do konce listopadu předchozího kalendářního roku. Pro případ 

porušení objemového závazku je odběratel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 

25 % z ceny CNG podle bodu 3.6 této smlouvy, které mělo být podle objemového závazku 

odebráno, avšak v rozporu s povinnostmi odběratele k jeho odběru v daném období nedošlo. 

Podmínky pro vznik práva na smluvní pokutu se posuzují vždy ke konci kalendářního roku, i 

pokud je objemový závazek sjednán ve vztahu ke kratšímu období.“ 

3.4. Pro kalendářní rok 2020 sjednávají odběratel a dodavatel množství CNG podle bodu 3.10 

smlouvy ve výši xx kg měsíčně. 

3.5. V ostatním zůstává smlouva beze změny.  

3.6. 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 1. 1. 2020, nikoli však dříve než dnem uveřejnění 

prostřednictvím Registru smluv společně se smlouvou (ve znění předchozího dodatku č. 1). 

Toto uveřejnění zajistí odběratel nejpozději následující den po uzavření tohoto dodatku.  

4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Oba stejnopisy mají 

účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží dodavatel a jedno odběratel. 
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V Ústí nad Labem dne 18. 12. 2019 

 

 

________________________ ________________________  

Dopravní podnik města Dopravní podnik města  

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

Bc. Martin Prachař Ing. Libor Turek, Ph.D. 

předseda představenstva člen představenstva 

 

V Ústí nad Labem dne 18. 12. 2019 

 

 

________________________ 

Plnící stanice CNG Předlice s.r.o. 

Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA 

jednatelka 


