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Smluvní strany: 

Obchodní společnost: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
IČO: 00005886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

Se sídlem: Praha 9, Sokolovská 42/217, PSČ: 190 00  

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Rytířská 29, Praha 1 

Číslo účtu: 1930731349/0800 

Zapsaná v OR: dne 11.7.1991 u Městského soudu v Praze, spisová značka B 847 

Zastoupená: . , vedoucí odboru Nemovitý majetek  
na základě pověření ze dne 27.4.2018 (viz Příloha č. 1) 

 

  

dále jen „Půjčitel” na straně jedné,  

 

a 

 

 

Odborová organizace:   ZO OS Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep  
a provozních pracovníků DP Metro Praha 

IČO: 71003487 

DIČ: CZ71003487, neplátce DPH 

Se sídlem: Sliačská 1150/1, 141 00 Praha 4 

Zastoupená: , předsedou 

Zapsaná ve SR: dne 1.1.2014 u Městského soudu v Praze, spisová značka L 53205 

 

dále jen „Vypůjčitel” na straně druhé, 
 

společně též označovány jako „Smluvní strany“, 
 

ve smyslu ustanovení § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku uzavírají 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 000117 00 16 (dále jen „Dodatek“) 
 

1. Půjčitel a Vypůjčitel se dohodli na rozšíření rozsahu Předmětu výpůjčky o místnost  
č. 18b (14,62 m2) nacházející se v 1. NP budovy v areálu Vozovny Vokovice, 
José Martího 259/39, Praha 6, Veleslavín. Tato místnost bude sloužit pro odborovou  
a administrativní činnost Vypůjčitele. Vypůjčitel není oprávněn ve smyslu § 2194 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku Předmět výpůjčky přenechat jiné osobě  
bez svolení Půjčitele. 

2. Dále dochází k následujícím změnám v rámci čl. IV. Styk Smluvních stran: 
 k jednáním týkajících se smluvních vztahů 

Jméno, příjmení:
Tel.: 

E-mail:  

 

 ve věcech týkajících se předání a převzetí movitého majetku, k jednáním týkajícím  
se správy prostor, předání a převzetí prostor: 
Jméno, příjmení:
Tel.: 
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E-mail: 

 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1 Právní vztah mezi Půjčitelem a Vypůjčitelem se řídí platnými právními předpisy, zejména 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. 

3.2 Nedílnou součástí Dodatku je Příloha č. 1 – pověření  

ze dne 27.4.2018 a Příloha č. 2 – Plánek s umístěním místnosti č. 18b. 
3.3 Smluvní strany berou na vědomí, že  smlouva i Dodatek budou Půjčitelem zveřejněny 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),  

v platném a účinném znění, Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě 
a Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, ani za důvěrné informace a souhlasí 
s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. Vypůjčitel dále bere 
na vědomí, že Půjčitel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se 

zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění,  
a že informace týkající se plnění smlouvy a Dodatku budou na žádost poskytnuty třetím 

osobám za podmínek stanovených tímto zákonem. 

3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. 

3.5  Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Vypůjčitel a jeden Půjčitel. 
3.6 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, a shledaly,  

že jeho obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, 
jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto jej níže, prosty omylu, lsti a tísně,  
jako správný podepisují. 

 

 

V Praze dne  V Praze dne 

 

Za Půjčitele 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost  
 

 

 

Za Vypůjčitele 

ZO OS Nezávislých odborů strojvedoucích, 
dozorčích dep a provozních pracovníků DP 
Metro Praha 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

vedoucí odboru nemovitý majetek 

 

………………………………………………. 

předseda 

 

  

 

   

 


