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Dodatek č. 1
ke smlouvě o připojení

Č. 0216001969
Smluvní strany:

1) Distributor:

Obchodní firma: Letiště Praha, a. s.

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

zastoupená:
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: MEDITERRA s.r.o.

se sídlem: Praha 5, U Malvazinky čp. 177, PSČ 150 00

zastoupená: Ing. Janem Mačejovským, MBA - jednatelem
MUDr. Gabrielou Hordóssyovou - jednatelkou

IČO: 496 86 356

DIČ: CZ49686356

OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 23606

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

č. ú.: 2107425024/2700

(dále jen „Zákazník“)

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

Vzhledem k tomu, že:

a) mezi Distributorem a Zákazníkem byla dne 1.4.2015 uzavřena Smlouva o připojení

evid. č. Distributora 0216001969 (dále jen „Smlouva“),

b) Smluvní strany se dohodly na zřízení nového odběrného místa (ordinace m.č. 203,

203a – Zdravotní středisko objekt č. 50) a na vyhotovení zcela nové přílohy Smlouvy, a

to přílohy č. 3 Smlouvy,

c) Distributor se stal osobou podléhající zákonu č. 340/2015 Sb., o zvláštní podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen

ZRS),

Smluvní strany se dohodly podle ustanovení čl. 9.10 Smlouvy na následujících změnách
Smlouvy, za účelem čehož uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“):

Čl. I.

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

„ad Příloha č. 3) rezervovaný příkon 0,- Kč“

2. Článek 9 Smlouvy se přečíslovává na článek 10 Smlouvy a za článek 8 Smlouvy se

vkládá nový článek 9 s označením „Zveřejnění smlouvy“, který zní:

„9.1 Objednatel upozorňuje Poskytovatele a Poskytovatel bere na vědomí,

že LP je osobou uvedenou v § 2 odst. 1, písm. n)  ZRS.

9.2 Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v této Smlouvě a

jejích přílohách netvoří obchodní tajemství.“

3. V článku 10.13 Smlouvy se za stávající text doplňuje nový text následujícího znění:

„Příloha č. 3 Příloha smlouvy o připojení 1x“

4. Do  článku 10 „Závěrečná ustanovení“ se za stávající text doplňuje nový odst.

10.14 který zní:
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„10.14 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 č. 1.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž Distributor obdrží dvě

a Zákazník jedno vyhotovení. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho

podpisu oběma Smluvními stranami.

3. Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu Smluvní

strany připojily své podpisy.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

V Praze dne: 1.10.2016 V Praze dne:  1.10.2016

Ing. Jan Mačejovský, MBA
jednatel

MEDITERRA s.r.o. Správa majetku a technologií
Letiště Praha, a. s.

MUDr. Gabriela Hordóssyová
jednatelka

MEDITERRA s.r.o.

Příloha č. 3 Příloha smlouvy o připojení č. 3 1 x



PŘÍLOHA  SMLOUVY O PŘIPOJENÍ
pro odběratele kategorie C - ke smlouvě č.0216001969
Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08           příloha  smlouvy č. 3

Na základě žádosti č.

Zákazník - obchodní jméno: Specifikace odběrného místa: Č. objektu: 50
MEDITERRA s.r.o. Zdravotní středisko m.č. 203, 203a
Praha 5, U Malvazinky čp. 177
PSČ 150 00
IČO : 496 86 356 Patro: 1 p.
DIČ: CZ49686356

Adresa pro zaslání faktury: viz adresa sídla

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: LSF
- rezervovaného příkonu Char.: B
- stavební přípojka - krátkodobý odběr A: 1x25

Umístění elektroměru:
Celkem ( kW) 15 rozvaděč v objektu

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:




