
Dodatek č. 2 

ke Smlouvě na zajištění smluvní dopravy 

 

uzavřený mezi 

společností 

Magna Automotive CZ, s.r.o.  

zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod Rg. C 24166 

sídlo: Pražská 5447, Chomutov, 430 01 

závod Ústí nad Labem: Chabařovice 682, Chabařovice, 403 17 

zastoupenou:  p. Liborem Chytrým, jednatelem 

  p. Pavlem Tothem, jednatelem 

IČO: 273 18 583, DIČ: CZ 27318583 

Kontaktní osoba: Sabina Grenz, personální ředitelka 

(dále jen Objednatel) 

 

a společností 

 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

zapsanou v obchodním rejstříku sp. zn. B 945 u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, 

sídlo: Revoluční 26, Ústí nad Labem, 401 11, 

zastoupenou: Ing. Liborem Turkem, Ph.D., výkonným ředitelem společnosti 

IČO: 250 13 891, DIČ: CZ 25013891. 

Bankovní spojení: ČSOB Ústí nad Labem, č.ú. 117397443/0300 

Kontaktní osoba: Ing. Milan Šlejtr, náměstek výkonného ředitele pro dopravu 

(dále jen Dopravce) 

 

Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy na zajištění smluvní dopravy uzavřené mezi 

Objednatelem a Dopravcem dne 20. listopadu 2009 (dále jen „Smlouva“) následovně: 

 

ČLÁNEK 1 

Předmět dodatku 

1. Na základě odstavce 1, článku 2 Smlouvy dochází k rozšíření provozu smluvního spoje  

ještě ve volných dnech (sobota, neděle, svátky) s odjezdem v 5:30 hodin ze zastávky 

Divadlo před areál závodu Magna a zpět v 18:25 hodin od závodu Magna do zastávky 

Divadlo. 

2. V odstavci 1, článku 3 se upravuje splatnost faktury na 30 dní od data vystavení. 

3. Na základě odstavce 3, článku 4 Smlouvy se aktualizují údaje rozhodné pro výpočet ceny 

za dopravu. 

4. Mění se příloha č. 1 Smlouvy – kalkulační list. 

5. Doplňuje se příloha č. 2 – kalkulační list 2. 

 



ČLÁNEK 2 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou, a to s platností od 1. 6. 2017. 

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají podle své vážné a svobodné vůle 

a v absenci tísně či nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož níže připojují své 

podpisy. 

3. Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, přičemž každá strana obdrží po jednom 

exempláři. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – kalkulační list a příloha č. 2 – kalkulační 

list 2. 

5. Dodatek smlouvy je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě 

povinnosti zveřejnění tohoto dodatku smlouvy v Registru smluv se účinnost odkládá na den 

zveřejnění. 

 

 

V Ústí nad Labem dne     V Ústí nad Labem dne  

Za Objednatele:     Za Dopravce: 

 

 

 

_______________________________________  _______________________________________ 

Libor Chytrý      Ing. Libor Turek, Ph.D. 

jednatel      výkonný ředitel společnosti 

Magna Automotive (CZ), s.r.o.    Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

 

 

 

_______________________________________   

Pavel Toth       

jednatel     

Magna Automotive (CZ), s.r.o..     

 

 

otisk razítka:      otisk razítka: 

 

 

 


