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1. DODATEK KE SMLOUVĚ O PODNÁJMU  

PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ Č. O-022-2019 
uzavřená dle §§ 2215 a 2216 ve spojení s § 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“) 

 

 

I. Smluvní strany 

 

 

1.1. Jihočeské letiště České Budějovice a. s. 

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, 

vložka 1450 

jednající náměstkem a členem představenstva Ing. Robertem Kalou 

 

IČ:  260 93 545. 

DIČ:  CZ26093545 

 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Mgr. Jana Müllerová, 387 201 815,724 806 774, 

vedouci.obchodu@airport-cb.cz      

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jan Harvalík 702 133 136, 

Sprava.majetkuk@airport-cb.cz  

Bankovní spojení: ČSOB České Budějovice  Číslo účtu: 196577257/0300 

(dále jen „nájemce“) 

 

a 

 

1.2. ASFALT OK s.r.o. 

Se sídlem Vrbenská 511/25a, 370 01 České Budějovice 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, 

vložka 17014 

zastoupená jednateli společnosti Ing. Vítězslavem Velátem a panem Pavlem Pachnerem, tel.: 

602 129 800, e-mail: asfaltok@asfaltok.cz 

 

IČ: 280 95 740 

DIČ: CZ28095740 

 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Pavel Pachner 

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Vítězslav Velát, tel.: 606 688 838, 

e-mail: asfaltok@asfaltok.cz 

Bankovní spojení: KB České Budějovice  Číslo účtu: 107-9815050237/0100 
 

(dále jen „podnájemce“) 
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Dodatkem č. 1 se od 1. 8. 2019 upravuje: 

 

 

II. Předmět smlouvy 

 

2.1. Předmět smlouvy se rozšiřuje o zpevněnou plochu před SO č. 2 o rozměrech 22 x 5m tj. 

celkem 110 m² (příloha č. 1), za účelem parkování firemních vozidel a vozidel zaměstnanců 

firmy. 

 

IV. Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním  

předmětu podnájmu 

 

4.1, Nájemné se zvyšuje o 1.192,- Kč bez DPH měsíčně. 

 

 

IX. Závěrečná ustanovení 

 

9.1. Podnájemce bere na vědomí, že Jihočeské letiště České Budějovice a. s. je právnickou 

osobou, v níž mají většinovou majetkovou účast územní samosprávné celky, a proto se na tuto 

smlouvu v souladu s § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZRS“), vztahuje povinnost uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv (dále také jen „Registr“). 

 

9.2. Smluvní strany ve shodě potvrzují, že  

 

a) se na tuto smlouvu nevztahuje žádná z výjimek z povinnosti uveřejnění této smlouvy dle § 

3 odst. 2 ZRS, 

 

b) informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný 

přístup k informacím a které se neuveřejňují v Registru v souladu s § 3 odst. 1 budou 

v elektronickém obrazu textového obsahu smlouvy zaslaného k uveřejnění do Registru (tj. 

verze této smlouvy pro uveřejnění) znečitelněny.  

 

9.3. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v Registru Jihočeské letiště České 

Budějovice a. s., a to ve verzi pro uveřejnění, tj. po znečitelnění informací dle tohoto Článku 

předchozího odstavce písm. b) této smlouvy. 

 

Pro účely zaslání potvrzení o uveřejnění smlouvy budou použity tyto kontaktní údaje 

smluvních stran: 

 

Jihočeské letiště České Budějovice a. s. – ID datové schránky: ej7entm 

ASFALT OK s.r.o. - ID datové schránky: 2g2jyb4 

 

Znečitelnění informací dle tohoto Článku předchozího odstavce písm. b) této smlouvy 

provede Jihočeské letiště České Budějovice a. s. začerněním. 

 

9.4. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv opravy uveřejněné smlouvy či metadat smlouvy 

dle ZRS bude provádět pouze Jihočeské letiště České Budějovice a. s. podnájemce je 

oprávněn Jihočeské letiště České Budějovice a. s. vyzvat písemně k opravě uveřejněné 
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smlouvy či metadat smlouvy. Jihočeské letiště České Budějovice a. s. opravu provede, bude-li 

výzva podnájemce. oprávněná, nejpozději do 5 dnů poté, kdy výzvu obdrží. 

 

9.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a činnosti dne 1.8.2019, 

nejdříve však uveřejněním v Registru. 

 

9.6. tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní 

strana.  

 

9.7. Účastníci prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle. 

Účastníci dále prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na 

důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

 

Ostatní ujednání původní smlouvy ze dne 28.8.2015 zůstávají v platnosti. 

 

 

 

V Českých Budějovicích, dne:    V Českých Budějovicích, dne 

 

 

 

Jihočeské letiště České Budějovice a. s.  ASFALT OK s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

...............................................    ......................................... 

Ing. Robert Kala     Ing. Vítězslav Velát 

náměstek a člen představenstva   jednatel společnosti 

 

 

 

 

 

 

 


