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Číslo smlouvy nájemce: 000660 00 13 
Číslo dodatku nájemce: 000660 06 13 

     Číslo kontraktu nájemce: 9002001345 
Číslo smlouvy pronajímatele: 1296/2013 

 
 
 

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu 
dopravního prostředku 

 
 

uzavřený v souladu s ustanovením § 630 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník, v posledním platném znění 

 

Smluvní strany: 

 
SOR Libchavy spol. s r. o. 
se sídlem:  Dolní Libchavy 48, 561 16 Libchavy  

zastoupená:  

   

IČO:   15030865 

DIČ:   CZ15030865, plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  

OR:   KS Hradec Králové, sp. zn.: oddíl C, vložka 1194      

(dále jen „pronajímatel“) 

 

a 

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“) 

 
 
 

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu 
dopravního prostředku č. 000660 00 13 ze dne 22. 11. 2013. 

 
 

Čl. II. Doba nájmu, odst. 2.1 se ruší a nahrazuje se tímto textem: 

 

2.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, od data podpisu této smlouvy do 31. 12. 2020. 
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Ostatní ujednání Smlouvy ve znění jejich příloh a předchozích Dodatků, tímto Dodatkem výslovně 
nedotčené, zůstávají v platnosti. 
 

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jednom vyhotovení. 
 

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

 

 

V Libchavách dne:      V Praze dne: 

   
Za pronajímatele      Za nájemce 

 

 
 
 
______________________    ______________________ 

    Ing. Petr Witowski 
    předseda představenstva 

SOR Libchavy spol. s r. o.     Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
        akciová společnost 
 
 
 
 
        _________________________ 
        Ing. Ladislav Urbánek 
        místopředseda představenstva 
        Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
        akciová společnost 


