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Dodatek č. 2 

Ke smlouvě o zajištění dohledu a servisu tepelného zařízení  

ze dne 30.06.2015, reg.č. objednatele 50/2015, č. zhotovitele S30/2015 

mezi smluvními stranami: 

Objednatel:     Česká republika – Krajská hygienická stanice 
     Středočeského kraje se sídlem v Praze, 
     organizační složka státu 

Sídlo:     Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2 
IČ:     71009159 

Bank. spojení:    ČNB 
Číslo účtu:    2829111/0710 
za niž jedná:   Mgr. Tomáš Vodný, zástupce ředitelky 
email:     info@khsstc.cz 
 
kontaktní osoba pro tech. jednání:  Ing. Vítězslav Doležal - ředitel odboru ekonomicko-provozního,  
tel.:     tel. +420 234 118 444 

e-mail:     vitezslav.dolezal@khsstc.cz 
a 
kontaktní osoba pro tech. jednání:  Mgr. Martin Kovanda – vedoucí oddělení provozně-organizačního,  
tel.:     tel. +420 234 118 270 

e-mail:     martin.kovanda@khsstc.cz 

 

 
 

- dále jen objednatel - 

Zhotovitel:     obchodní společnost ZIEGLER ZZ s.r.o., 
      zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
      Městským soudem v Praze, spis. zn.  C  62992 

sídlo:      Husitská 48/50, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
provozovna:   Nuselská 4/401, 140 00 Praha 4 
IČ:   25707311 
DIČ:   CZ 25707311 
bankovní spojení:  ČSOB Praha 

číslo účtu:   158620998/0300 
tel.:   241 741 092 

e-mail:   zieglerzz@zieglerzz.cz 
za níž jedná:   Zdeněk Ziegler, jednatel 
tel.:   241 741 092 
e-mail:   zieglerzz@zieglerzz.cz 
kontaktní osoba pro tech. věci:  Martin Lipold, vedoucí střediska PTZ 
tel.:   603 858 461 

e-mail:   m.lipold@zieglerzz.cz 
havarijní telefon:  732 619 601  
 
 

- dále jen zhotovitel – 
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Preambule 

 
 

Dodatek č.2 (dále jen dodatek) ke smlouvě o zajištění dohledu a servisu tepelného zařízení č. S30/2015 (dále 
jen smlouva) upravuje prodloužení smlouvy do 30.6.2023. 

 
 

Článek I 
Předmět dodatku 

 
 
Článek III. smlouvy, bod 1., se nahrazuje následujícím zněním: 

 
 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností ode dne 1. 7. 2020 do dne 30. 6. 2023. 
 

 
Článek II 

Úprava přílohy č.1 – cenová nabídka 
 
Příloha č. 1 - Cenová nabídka na provádění dohledu tech. zařízení se nahrazuje Přílohou č.1 tohoto dodatku.  
 
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn k 01.07. každého roku navýšit cenu maximálně o výši 
inflace vyhlášenou Českým statistický úřadem za uplynulý rok. 
 

Článek III 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní body smlouvy o zajištění dohledu a servisu tepelného zařízení č. S30/2015 zůstávají beze změn.  
 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v 

registru smluv dle § 4 ve spojení s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů.  
 
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění smlouvy a dodatku v souladu s požadavky zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů; uveřejnění podle § 5 tohoto zákona zajistí 
objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří 
předmět jejich obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.  

 
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po jednom vyhotovení. 
 
 
 
 

 
Objednatel:   Zhotovitel: 
 
 
V Praze dne: 30.6.2020     V Praze dne: 1.7.2020 
 
 

 
 
-----------------------------------------    ------------------------------------------- 
           Mgr. Tomáš Vodný                    Zdeněk Ziegler 
           zástupce ředitelky                         jednatel 
 


