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Číslo dodatku smlouvy Kupujícího: 000988 06 08 

      Číslo smlouvy Kupujícího: 000988 00 08 

 

 

Dodatek č. 6 

 
k Rámcové kupní smlouvě ze dne 7.11.2008 

 

 
Smluvní strany: 
 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
 

Se sídlem:   Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9  

Zastoupený:  Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

   Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva 

IČO:    000 058 86 

DIČ:    CZ00005886, plátce DPH 

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   

OR:   MS v Praze, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

(dále jen „Kupující“) 
 

a  

 

ČEPRO, a.s. 

 

Se sídlem:   Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 

Zastoupená:   Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva 

   Ing. Martinem Vojtíškem, členem představenstva 

IČO:    601 93 531 

DIČ:    CZ60193531, plátce DPH 

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   

OR:   MS v Praze, sp. zn.: oddíl B, vložka 2341 

(dále jen „Prodávající“) 
 

(Kupující a Prodávající dále jen „Smluvní strany“) 
 

 

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku 

 

tento Dodatek č. 6 (dále jen „Dodatek“) k Rámcové kupní smlouvě ze dne 7.11.2008, číslo 
smlouvy Kupujícího 000988 00 08, číslo smlouvy Prodávajícího 23048 (dále jen „Rámcová 

smlouva“) 
 

Preambule 

Dne 7.11.2008 byla mezi Smluvními stranami uzavřena Rámcová smlouva, jež byla následně 
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upravena dodatkem č. 1 ze dne 8.9.2009, dodatkem č. 2 ze dne 2.1.2009, dodatkem č. 3 ze 
dne 30.6.2010, dodatkem č. 4 ze dne 21.7.2017 a dodatkem č. 5 ze dne 31.7.2019. Rámcová 
smlouva ve znění všech svých dodatků byla uzavřena na dobu neurčitou, přičemž Smluvní 
strany sjednaly v čl. 4.1 Rámcové smlouvy možnost jejího ukončení formou výpovědi 
s výpovědní dobou v trvání 18 měsíců, která začne plynout prvním dnem měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi druhé Smluvní straně. Dne 11.1.2018 byla 

Prodávajícímu ze strany Kupujícího doručena výpověď z Rámcové smlouvy ve smyslu jejího 
čl. 4.1, smluvní vztah založený Rámcovou smlouvou k okamžiku uzavření tohoto Dodatku 
stále trvá v souladu s Rámcovou smlouvou. Aktuálním zájmem Kupujícího je pokračování 
smluvního vztahu založeného Rámcovou smlouvou a Smluvní strany se s ohledem na výše 
uvedené formou tohoto Dodatku dohodly na zpětvzetí výpovědi Kupujícího doručené 
Prodávajícímu dne 11.1.2018 a na následující změně Rámcové smlouvy: 
 
 

I. Dohoda o zpětvzetí výpovědi 
 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 11.1.2018 byla Prodávajícímu ze strany 
Kupujícího doručena výpověď z Rámcové smlouvy ve smyslu čl. 4.1 Rámcové smlouvy 

(dále jen „Výpověď“). 
 

2. Kupující tímto výslovně prohlašuje, že bere svou Výpověď v celém rozsahu zpět. 
Dodavatel se zpětvzetím vyslovuje podpisem tohoto Dodatku souhlas. Smluvní vztah 
založený Rámcovou smlouvou ve znění všech dodatků tak nezaniká a trvá i nadále, stejně 
jako všechna práva a povinnosti z Rámcové smlouvy vyplývající. 

 

3. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že vůči sobě nebudou uplatňovat žádné nároky, které 
by mohly vzniknout ze zpětvzetí Výpovědi. 

 

4. Veškeré otázky týkající se Výpovědi a jejího zpětvzetí, které nejsou upraveny tímto 

Dodatkem, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
II. Změna Rámcové smlouvy 

 

Původní text čl. 4.1 Rámcové smlouvy ve znění: 
 

„4.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Kterákoliv ze smluvních stran je 
oprávněna ji kdykoli písemně vypovědět, a to i bez udání důvodů, s tím, že smlouva 
skončí uplynutím výpovědní doby v trvání 18 měsíců, která začne plynout prvním dnem 
měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Kupující je 
povinen do konce výpovědní doby vyrovnat veškeré své závazky vůči Prodávajícímu.“ 

 

se ruší a nahrazuje se tímto textem: 
 

„4.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Kterákoliv ze smluvních stran je 
oprávněna ji kdykoli písemně vypovědět, a to i bez udání důvodů, s tím, že smlouva 
skončí uplynutím výpovědní doby v trvání 6 měsíců, která začne plynout prvním dnem 
měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Kupující je 
povinen do konce výpovědní doby vyrovnat veškeré své závazky vůči Prodávajícímu.“  
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III. Závěrečná ustanovení 
1. Ostatní ustanovení Rámcové smlouvy zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti. Smluvní 

strany výslovně prohlašují, že si text Dodatku důkladně přečetly, veškerým ustanovením 
rozumí a souhlasí s nimi a žádná ze Smluvních stran nejedná v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. V případě, že by jakýkoli bod tohoto Dodatku byl v rozporu 

s ustanovením Rámcové smlouvy, mají ustanovení tohoto Dodatku přednost a Smluvní 
strany se zavazují jimi řídit. 

 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem 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 jen „zákon o registru 
smluv“). Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti 
nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li Dodatek 

uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Tento Dodatek 

bude uveřejněn bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření. 
 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. Tento Dodatek je 

vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží jedno 
vyhotovení. 

 

 

V Praze dne 16.08.2019    V Praze dne 16.08.2019 

 

Za Kupujícího:     Za Prodávajícího: 

 

 

 

 

_________________________   ____________________________ 

Ing. Ladislav Urbánek    Mgr. Jan Duspěva 

místopředseda představenstva    předseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,   ČEPRO, a.s. 

akciová společnost        

 

 

 

 

__________________________   ____________________________ 

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.    Ing. Martin Vojtíšek 

člen představenstva                  člen představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,    ČEPRO, a.s. 

akciová společnost 


