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DODATEK č. 2  
ke smlouvě o nájmu dopravního prostředku č. 000095 00 18 

 
 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:  Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 
zastoupená:     Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 
   Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 
IČO:   00005886 
DIČ:   CZ00005886, plátce DPH 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1 
číslo účtu:  1930731349/0800 
OR:   MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 
(dále jen „Nájemce“) 
 
a 
 
ŠKODA ELECTRIC a.s.  
se sídlem:   Tylova 1/57, 301 28 Plzeň 
zastoupená:   Ing. Jaromírem Šilhánkem, předsedou představenstva  
                                 Ing. Karlem Majerem, členem představenstva  
IČO:    47718579 
DIČ:    CZ47718579, plátce DPH 
bankovní spojení:   Citibank a.s. 
číslo účtu:   2038740118/2600 
OR:    KS Plzeň, oddíl B, vložka 1313 
(dále jen „Pronajímatel“) 
 
 
(společně dále jako „Smluvní strany“)  
 

Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na 
následujících změnách výše uvedené smlouvy: 

 

 

1. Článek VI. Doba trvání smlouvy se upravuje takto: 

 

Ve smyslu ujednání dle čl. VI, bodu 1 se tato smlouva po vzájemné dohodě smluvních stran 

prodlužuje od 13.11.2019 do 30.11.2019 s možností prodloužení o další jeden rok v případě 
projevení oboustranného zájmu zúčastněných stran o prodloužení ověřovacího provozu vozidla. 
Důvodem prodloužení lhůty jsou v rámci koncepce rozvoje elektromobility návazné investiční akce, 

které jsou teprve v procesu příprav a současně je žádoucí zachovat stávající provoz v praktickém užití 
cestujícími, obzvlášť za podmínek, kdy není k dispozici jiná nabídka časově omezeného pronájmu 
vhodného vozidla  

 

2. Článek II. Nájemné se v důsledku prodloužení doby nájmu navyšuje takto: 

 

Nájemce je povinen uhradit Pronajímateli nájemné v dohodnuté výši 35Kč/km  bez DPH za dobu 

prodloužení doby nájmu ve výši Kč  52.500,- Kč.,  
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4.  Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny. 
 

5.  Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž obdrží každá smluvní strana 1 vyhotovení. 

6.   Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ani za důvěrné 
informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek.  

7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti  
dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 

 
 
V  Praze dne…………………     V Plzni dne………………… 
 
 
Nájemce:       Pronajímatel:  
 
 
 
_________________________     ________________________ 
Ing. Petr Witowski       Ing. Jaromír Šilhánek  
předseda představenstva     předseda představenstva 
Dopravní podnik hl. m. Prahy,     ŠKODA ELECTRIC a.s.         
akciová společnost 
 
 
 
_________________________     _________________________ 

Ing. Ladislav Urbánek     Ing. Karel Majer 
místopředseda představenstva     člen představenstva  
Dopravní podnik hl. m. Prahy     ŠKODA ELECTRIC a.s.   
akciová společnost        
 


