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Dodatek č. 8
ke smlouvě o připojení

č. 9000001921
Smluvní strany:

1) Distributor:

Obchodní firma: Letiště Praha, a. s.

se sídlem: Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

zastoupena:
IČO: 282 44 532

DIČ: CZ699003361

obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

č. ú.: 801812025/2700

(dále jen „Distributor“)

2) Zákazník:

Obchodní firma: Lagardere Travel Retail, a.s

se sídlem: Beroun 2 – město, nám. Marie Poštové 854, PSČ 266 01

zastoupena: Ing. Richardem Kalhousem, prokuristou

IČO: 250 99 167

DIČ: CZ699003014

OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4494

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 7

č.ú.: 19 – 1558270207/0100

(dále jen „Zákazník“)

Distributor a Zákazník společně dále také jen jako „Smluvní strany“ či jednotlivě jako „Smluvní
strana“



2

Preambule:

a) mezi Distributorem a Zákazníkem byla dne 1.12.2010 uzavřena smlouva o
připojení evid.č. Distributora 9000001921, ve znění pozdějších dodatků (dále jen
„Smlouva“),

b) v důsledku podání žádosti na zřízení a připojení nového odběrného místa
Zákazníka (prodejna m.č. B124), se smluvní strany dohodly na vyhotovení nové
přílohy č. 16 Smlouvy,

c) Distributor zamýšlí realizovat fúzi sloučení,

Proto se smluvní strany dohodly podle ustanovení čl. 10. 3 Smlouvy na následujících
změnách Smlouvy:

Čl. I.

1. V článku č. 7.1 Smlouvy se za stávající text doplňuje nový text:

„ad příloha č. 16) rezervovaný příkon 0,-Kč“

2. V článku č. 10.6 Smlouvy se za stávající text doplňuje nový text ve znění:

„Příloha č. 16 Příloha smlouvy o připojení 1 x“

3. Do článku 10 „Závěrečná ustanovení“ se vkládá nový odst. 10.7, který zní:

10.7 Distributor Zákazníka upozorňuje a Zákazník bere na vědomí, že Distributor
plánuje realizovat fúzi formou sloučení podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních společností a družstev. Strany se výslovně dohodly a Zákazník podpisem
Smlouvy vyjadřuje svůj souhlas s přechodem práv a povinností ze Smlouvy na jiný
subjekt, jakožto na právního nástupce Distributora v souladu se zákonem
č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.

Čl. II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti, pokud nejsou dotčena tímto
Dodatkem.

2. Tento Dodatek č. 8 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž Distributor obdrží
dvě a Zákazník jedno vyhotovení.

3. Dodatek č. 8 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

4. Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku č. 8 k němu smluvní
strany připojily své podpisy.
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5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 8 je:

Příloha č. 16 Příloha smlouvy o připojení 1x

V Praze dne: V Praze dne:

Ing. Richard Kalhous
prokurista

Lagardere Travel Retail, a.s Správy majetku a technologií
Letiště Praha, a.s.



PŘÍLOHA SMLOUVY O PŘIPOJENÍ
pro odběratele kategorie C - ke smlouvě č. 9000001921

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08 příloha  smlouvy č. 16
Na základě žádosti č.

Zákazník - obchodní jméno: Specifikace odběrného místa: Č. objektu : 279/1
Lagardere Travel Retail, a.s Prodejna v T1 – prst B B124
nám. Marie Poštové 854
Beroun 2, PSČ 266 01
IČO: 25099167 Patro: -
DIČ: CZ25099167

Adresa pro zaslání faktury: Lagardere Travel Retail, a.s.
Jankovcova 1569/2c
Palác Lighthouse
170 00 Praha 7

Smlouva se uzavírá na základě: El. spotřebiče Příkon Typ měření spotřeby:
- připojení nového odběru ] Ohřev vody - přímé
- zvýšení instalovaného příkonu EL. topení - Hl. jistič před elektroměrem:
- změny sazby Ostatní spotř. 15 Typ: LSN
- rezervovaného příkonu Char.: B
- stavební přípojka - krátkodobý odběr A: 3x32

Umístění elektroměru:
Celkem (kW) 15 RON 93

Kontrolu uvedených údajů smlouvy za zpracovatele provedl: 

Zákazník i distributor svým podpisem stvrzuje správnost všech údajů.

Zákazník: Distributor:

Datum: Razítko a podpis: Datum: Razítko a podpis:




