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Č. smlouvy nájemce: 000649 00 19 

Č. dodatku nájemce: 000649 01 19 

Č. kontraktu: 9002002918 

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. 
číslo účtu: 
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

(dále jen „Nájemce“) 
 

a 

 

EKOVA ELECTRIC a.s. 

se sídlem:  Martinovská 3244/42, 723 00 Ostrava - Martinov  

zastoupená: Ing. Miroslavem Marešem, předsedou představenstva 

 Ing. Jiřím Martiníkem, místopředsedou představenstva  

IČO:  28642457 

DIČ:  CZ28642457, plátce DPH 

bankovní spojení:  Komerční banka a.s.  

číslo účtu:  
OR: KS Ostrava sp. zn.“ Oddíl B, vložka 4374 

(dále jen „Pronajímatel“) 

(společně též „Smluvní strany“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
Občanský zákoník 

 

DODATEK č. 1 

(dále jen „ Dodatek“) 

ke SMLOUVĚ O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŔEDKU č. 000649 00 19,  

uzavřené dne 9. 9. 2019 

 

Preambule 

Smluvní strany konstatují, že dne 9. 9. 2019 byla mezi nimi uzavřena Smlouva o nájmu 

dopravního prostředku, č. smlouvy nájemce 000649 00 19, jejímž předmětem je nájem 
dopravního prostředku – trolejbus značky EKOVA ELECTRON 12T, VIN: 
TM9T11E2DGMEE7019. 

 

Účelem tohoto Dodatku č.1 je prodloužit sjednanou dobu nájmu pro testovací provoz 
trolejbusu. 
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Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodly následovně: Nájem trolejbusu, který 
byl sjednán na dobu určitou, a to na 1 (jeden) měsíc, resp. 31 kalendářních dnů od data 

počátku nájmu, prodlužují Smluvní strany na základě shodně projevené svobodné vůle a 
oboustranného zájmu do  5. 12. 2019.  

 

I. 

Změna Smlouvy 

1. Článek II. NÁJEMNÉ bod 1. se tímto Dodatkem č. 1 doplňuje o text: „Nájemce je povinen 

uhradit Pronajímateli nájemné za dobu trvání prodloužení nájmu, ke kterému dojde po 
ukončení základní doby nájmu v délce 31 kalendářních dnů, po které byl trolejbus 
v provozu, a to v dohodnuté výši 35 Kč/km bez DPH (slovy: třicet pět korun českých 
bez DPH). Smluvní strany se dohodly, že po dobu trvání prodloužení bude dosaženo 
minimálního nájezdu trolejbusu  3.400 km. V případě vzniku překážky na straně 
pronajímatele, pro kterou nájemce nebude schopen trolejbus nasadit do provozu, se 

automaticky prodlouží doba trvání smlouvy o lhůtu neprovozuschopnosti trolejbusu.  

2. Článek VI. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY se tímto Dodatkem č. 1 prodlužuje  do  5. 12. 2019.  

II. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny. Smluvní 
strany potvrzují, že žádné ustanovení tohoto dodatku nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu §504 občanského zákoníku. 

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.  

4. Na důkaz souhlasu s písemným zněním tohoto Dodatku č.1 připojují na závěr zástupci 
obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

V Praze dne:  V Ostravě dne: 

Nájemce      Pronajímatel 
 

 

______________________    _____________________ 

Ing. Petr Witowski     Ing. Miroslav Mareš 

předseda představenstva    předseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,   EKOVA ELECTRIC a.s.  

akciová společnost 
 

 

______________________    ______________________ 

Ing. Ladislav Urbánek    Ing. Jiří Martiník 

místopředseda představenstva   místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,   EKOVA ELECTRIC a.s. 

akciová společnost 


