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D O D A T E K č. 8 

 ke smlouvě č. 067/2012 
 

„O zajištění stravování pro zaměstnance a ostatní“ 

 
 

Smluvní strany 

 

Obchodní jméno:                     DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. 

Sídlo:                                       434 01 Most, tř. Budovatelů 1395/23 

IČO:                                         62242504 

DIČ:                                         CZ 62242504 

Jednající osobou:                     MUDr. Sáša Štembera, předseda představenstva 

  Bc. Daniel Dunovský, ředitel společnosti       

Bankovní spojení:                    Komerční banka, a.s., pobočka Most 

Ćíslo účtu:                                140 64 91/0100 

Obchodní rejstřík:                    Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 660 

(dále jen pronajímatel) 
 

 

a 

 

   Zdeněk Tureček 

Sídlo:                                        Vítězslava Nezvala 2599/49 

IČO:                                          88328201 

DIČ:                                          XXX 

Bankovní spojení:                    GE MONEY BANK 

Číslo účtu:     157578281/0600 

Živnostenský rejstřík:        ZIV/6463/2011/Hri (zapsán u živnostenského rejstříku) 

Zastoupená:     panem Turečkem Zdeňkem, majitelem společnosti 

(dále jen nájemce) 

 

Osoby oprávněné jednat za dodavatele ve věcech plnění této smlouvy: pan Zdeněk Tureček 

 

 

Sjednaný takto: 
 

1. Smluvní strany dne 28. 2. 2012 uzavřely smlouvu č. 67/2012 „O zajištění stravování 

pro zaměstnance a ostatní“, ke které dne 21. 1. 2013 smluvní strany sjednaly Dodatek č. 1. 

 

2. Smluvní stany tímto Dodatkem č. 8 nahrazují stávající text článku 2 Dodatku č. 6 ke 

smlouvě č. 67/2012 „O zajištění stravování pro zaměstnance a ostatní“ ve znění jejího 

Dodatku č. 1 obsahující ujednání o termínu plnění smlouvy, který byl v platnosti od 1. 3. 2013 

do 28. 2. 2014 a uzavřený dne 28. 1. 2013 následovně: 
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 „Smluvní strany tímto Dodatkem č. 8 nahrazují stávající text článku I odstavce 3. 

 Smlouvy č. 67/2012 „O zajištění stravování pro zaměstnance a ostatní“ ve znění 

 jejího Dodatku č. 1 obsahující ujednání o termínu plnění smlouvy textem 

 v následujícím znění: Termín plnění smlouvy je od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2023.“ 

 

 

3. Všechna ostatní ujednání smlouvy č. 67/2012 „O zajištění stravování pro zaměstnance 

a ostatní“ ve znění jejího Dodatku č. 1 zůstávají beze změny. 

 

4. Tento Dodatek č. 8 smlouvy č. 67/2012 „O zajištění stravování pro zaměstnance a 

ostatní“ nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

 

5. Tento Dodatek č. 8 smlouvy č. 67/2012 „O zajištění stravování pro zaměstnance a 

ostatní“ je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 

smluvní strana obdrží po jednom oběma smluvními stranami podepsaném stejnopise tohoto 

Dodatku smlouvy. 

 

6. Tento Dodatek č. 8 smlouvy č. 67/2012 „O zajištění stravování pro zaměstnance a 

ostatní“ nabývá účinnosti v souladu s § 6, odst. 1) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR, pokud 

není stanoveno jinak. 
 

 

 

       V Mostě dne : 10. 11. 2020                                          V Mostě dne : 10. 11. 2020 
 

 

 

 

 

   ………………………………………….                                                    ……………………………….… 

                  Pronajímatel                                                                               Nájemce     

MUDr. Sáša Štembera         Zdeněk Tureček 

         předseda představenstva               jednatel 

            Bc. Daniel Dunovský                

     místopředseda představenstva           

           DOPRAVNÍ PODNIK                                                               

       měst Mostu a Litvínova, a.s. 


