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                                   Výtisk č.: 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O VÝKONU NĚKTERÝCH ČINNOSTÍ SPRÁVCE PŘÍSTAVU 

Eviden ční číslo: S/ŘVC/162/OSE/INOM/2015 
(„Dodatek“) 

Smluvní strany: 

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 
se sídlem: nábřeží L. Svobody 1222/12, Praha 1, PSČ 110 15 
IČ: 679 81 801 
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 1, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 
číslo účtu: 19-8322071/0710 
zastoupená: Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem 
(dále jen „Vlastník “ nebo „Postoupená strana “) 

a 

Mgr. Zuzana P ůžová 
se sídlem: Čeladná 644, 739 12 Čeladná 
IČ: 74553941 
bankovní spojení: mBank 
Číslo účtu:  
  
zastoupená: Mgr. Zuzanou Půžovou 
(dále jen „Stávající správce “ nebo „Postupitel “) 
  

a 

PUZA s. r. o. 
se sídlem:  Novosadský dvůr 761/2, Nové Sady, 779 00 Olomouc  
IČ: 05136075 
bankovní spojení: Fio banka 
Číslo účtu:   
 
zastoupená: Mgr. Zuzanou Půžovou, jednatelem 
(dále jen „Nový správce “ nebo „Postupník “) 

(výše uvedené osoby dále společně jako „Smluvní strany “ nebo každá jednotlivě jako „Smluvní 
strana “) 
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Vzhledem k tomu, že: 

A. Mezi Českou republikou – Ředitelství vodních cest ČR a Stávajícím správcem byla uzavřena 
dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů SMLOUVA O VÝKONU NĚKTERÝCH ČINNOSTÍ SPRÁVCE PŘÍSTAVU,  
na jejímž základě byl Stávajícímu správci přenechán výkon některých činností provozovatele 
přístavu vykonávaných Vlastníkem, týkajících se přístavu Petrov; 
 

B. Stávající správce jako Postupitel zamýšlí postoupit Smlouvu na Nového správce jako 
Postupníka, s čímž Vlastník jako Postoupená strana zamýšlí za podmínek sjednaných v tomto 
Dodatku udělit svůj souhlas;  
 

C. Postupník v příloze tohoto Dodatku dokládá, že splňuje analogickým způsobem jako Postupitel 
kvalifikační předpoklady uchazeče veřejné zakázky T004/15V/00028464 „Výkon některých 
činností správce přístavu Petrov“;  

 
D. Podmínky v přístavu Petrov se od uzavření Smlouvy nezměnily a žádné změny podmínek se 

neočekávají ani budoucnu, z toho důvodu si Smluvní strany přejí ponechat Smlouvu 
v původním znění; 

se Smluvní strany dohodly následovně: 

I. Postupitel tímto ve smyslu § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů („ObčZ“), postupuje svá práva a povinnosti ze Smlouvy na 
Postupníka, a to s účinností od 20.8.2016. Postoupená strana s tímto postoupením práv a 
povinností ze Smlouvy na Postupníka s účinností od 20.8.2016 souhlasí.  
 

II. Závěrečná ustanovení 

1) Tento Dodatek byl uzavřen v souladu s českým právem a řídí se platnými právními předpisy 
České republiky. 

2) Tento Dodatek obsahuje úplnou dohodu Smluvních stran ve věci předmětu tohoto Dodatku.  

3) Dodatek nabývá platnosti a  účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem  č. 340/2015  
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých  smluv, uveřejňování těchto smluv a  
o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 
4) Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikuji takové informace,  

které nemohou  být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb. 
 

5) Smluvní strany se dohodly, že Dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím  
registru smluv  bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy,  
zašle ŘVC ČR. ŘVC ČR po obdržení potvrzení o  uveřejnění   smlouvy  v registru smluv od 
správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu Stávajícímu 
správci a Novému správci.   
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6) Tento Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nich každý má platnost originálu. 

Pronajímatel obdrží 3 vyhotovení Dodatku a Stávající a Nový nájemce každý po 2 
vyhotoveních Dodatku. 

7) Poté, co si tento Dodatek pozorně přečetly, Smluvní strany prohlašují, že s jeho obsahem 
souhlasí, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých informací, že vyjadřuje jejich 
opravdovou a svobodnou vůli, že měly dostatek času se s obsahem tohoto Dodatku 
seznámit a uzavření tohoto Dodatku pečlivě zvážit a rozmyslet, že základní podmínky 
tohoto Dodatku nebyly určeny ani jednou ze Smluvních stran nebo podle pokynů některé 
Smluvní strany, ale naopak vzájemným projednáním, a že všem ustanovením tohoto 
Dodatku zcela rozumí, chápou jejich obsah a nepožadují jejich další vysvětlení, a že tento 
Dodatek nebyl uzavřen v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
Smluvní strany připojují níže své podpisy. 

 

V____________dne_______________2016 

 

V____________dne________________2016 

_____________________________________ ____________________________________ 

Česká republika – Ředitelství vodních cest 
ČR 

                  Mgr. Zuzana P ůžová 

 
Ing. Lubomír Fojtů  

ředitel 
                  Mgr. Zuzana Půžová 

 
 

 

V____________dne_________________2016 
 
 
 

 

_____________________________________  

PUZA s.r.o.   

                   Mgr. Zuzana Půžová  
                              jednatel 

 

  

Příloha: 
- Výpis z OR PUZA s.r.o. 
- Výpis z ŽR PUZA s.r.o. 
- Čestné prohlášení o spln ění základních kvalifika čních p ředpoklad ů PUZA s.r.o. 
- 2x Čestné prohlášení o spln ění technických kvalifika čních p ředpoklad ů PUZA s.r.o. 


