
č.j.: HSAA-8407-14/2020 

DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ Č. HSAA-8407-12/2020 

 (dále jen „Dodatek“) 

 

Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy  
Sídlo:     Sokolská 62, 121 24 Praha 2 
IČO:     70886288 

DIČ:      není plátcem DPH 

Bankovní spojení:     Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, Praha 1 
Číslo účtu:    8107881/0710 
Datová schránka:   jm9aa6j  
Zastoupená:   plk. Ing. Luďkem Prudilem, ředitelem Hasičského 

 záchranného sboru hlavního města Prahy 

Kontaktní osoba:   nprap. Michal Kaba 

   mjr. Ing. Pavel Kvarda 

E-mail:    

    

Telefon:    

    

 (dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

WIA spol. s r.o. 
Sídlo:     Vojtěšská 231/17, 110 00 Praha 1 

Kontaktní adresa:   Antala Staška 511/40, 140 00 Praha 4 - Krč 

IČO:      26703297 
DIČ:      CZ26703297 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:    

Datová schránka:   jw9bx93 

Zastoupená:     Tomášem Vaníčkem, jednatelem 

Kontaktní osoba:   

E-mail:    

Telefon:     

Zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88450 

(dále jen „poskytovatel“). 
Společně dále jen „smluvní strany“. 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. prosince 2020 smlouvu o poskytování služeb přenosu 
dat a telekomunikačního spojení a o poskytování služeb přístupu k síti internet (dále jen 
„Smlouva“). Předmětem Smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat objednateli 
službu – poskytování telekomunikačních služeb přenosu dat a telekomunikačního 



spojení a přístupu k síti internet (dále jen „služba“) po dobu 48 měsíců a rovněž závazek 
objednatele za službu platit sjednanou cenu. 

2. Smluvní strany se dohodly na znění tohoto Dodatku ke Smlouvě, jak je uvedeno níže. 

 

Článek 2 

Předmět dodatku 

 

1. Předmětem tohoto Dodatku je prodloužení termínu pro instalaci zařízení nezbytných 
pro bezproblémové poskytování služby v lokalitách: 
a) hasičská stanice č. 2 – Petřiny (Heyrovského náměstí 1987/1, 162 00 Praha 6), 
b) hasičská stanice č. 6 – Krč (Na Krčské stráni 1366, 140 00 Praha 4).  
Instalace zařízení bude možná nejdříve v den splnění vhodných klimatických podmínek 
v místě provádění služby při teplotě vzduchu 6 °C a vyšší. 

2. V Článku III. se vkládá nový odstavec 2 který zní: 
„Termín uvedený v čl. III odst. 1 se pro hasičskou stanici č. 2 – Petřiny a hasičskou 
stanici č. 6 – Krč prodlužuje o dny, kdy průměrná denní teplota bude nižší než 6 °C.  
Venkovní teplota ovzduší uvedená v tomto bodu bude zjištěna vždy v 10:00 hod. na 

stránkách Českého hydrometeorologického ústavu (CHMI), a to stanicí CHMI „Praha 

– Ruzyně“ pro hasičskou stanici č. 2 a stanicí CHMI „Praha-Libuš“ pro hasičskou 
stanici č. 6 – Krč. Informace o splnění vhodných klimatických podmínek bude 

poskytovateli předána prostřednictvím k tomu zmocněných kontaktních osob“. 
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.  

3. V Článku V. se vkládá nový odstavec 4 který zní: 
„Sjednaná smluvní měsíční cena za poskytování služby dle čl. V odst. 1 této smlouvy, 
bude až do úplného splnění podmínky zahájení plnění služby (čl. III odst. 1, resp. čl. III 
odst. 2) nižší o poměrnou částku, která činní 3 300,00 Kč bez DPH/měsíc za 
(ne)poskytování služby na každé jedné (1) hasičské stanici. Poskytovatel má právo 
fakturovat poměrnou část této smluvní měsíční ceny za poskytování služby, a to od 
protokolárního zahájení poskytování služby dle čl. V odst. 3 této smlouvy“. 
Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 5 až 9. 

 

 

Článek 3 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti ke dni jeho podpisu poslední ze Smluvních 
stran. 

2. Smluvní strany jsou srozuměny, že pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o registru smluv“), nabývá tato smlouva účinnosti nejpozději dnem uveřejnění 
v registru smluv. 

3. Veškerá vzájemná ujednání mezi Smluvními stranami, ať ústní nebo písemná 
předcházející uzavření tohoto Dodatku a vztahující se zároveň k tomuto Dodatku, pokud 
se nestala součástí tohoto Dodatku, ztrácejí jeho uzavřením platnost a účinnost. 

4. Tento Dodatek byl uzavřen v souladu s právními předpisy České republiky, zejména 
občanským zákoníkem. 

5. Tento Dodatek lze měnit pouze na základě písemných dodatků podepsaných 
oprávněnými osobami. 

https://www.chmi.cz/aktualni-situace/aktualni-stav-pocasi/ceska-republika/stanice/profesionalni-stanice/prehled-stanic/praha-ruzyne?l=cz
https://www.chmi.cz/aktualni-situace/aktualni-stav-pocasi/ceska-republika/stanice/profesionalni-stanice/prehled-stanic/praha-ruzyne?l=cz
https://www.chmi.cz/aktualni-situace/aktualni-stav-pocasi/ceska-republika/stanice/profesionalni-stanice/prehled-stanic/praha-libus


6. Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení tohoto Dodatku zdánlivým, neplatným či 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení 
tohoto Dodatku. Strany se zavazují nahradit zdánlivé, neplatné nebo nevymahatelné 
ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému 
původním ustanovením a tímto Dodatkem jako celkem.  

7. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky.  

8. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou  
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

 

 

Objednatel Poskytovatel 

V Praze dne: ……………………….. V Praze dne: ……………………………. 
 

 

 

 

 

…………………………………………… 

 

 

…………………………………………….. 
plk. Ing. Luděk Prudil 

ředitel HZS hl. m. Prahy 

vrchní rada  

Tomáš Vaníček  

jednatel WIA spol. s r.o. 

 

Ing. Luděk 

Prudil

Digitálně podepsal Ing. 

Luděk Prudil 

Datum: 2021.01.19 

13:42:11 +01'00'

Tomáš 

Vaníček

Digitálně podepsal 

Tomáš Vaníček 

Datum: 2021.01.19 

16:34:10 +01'00'


