
DODATEK č .  3 

smlouvy ev. č. 0210007274 o užívání prostor na letišti Praha/Ruzyně  

(dále jen „Dodatek č. 3“) 

 

Letiště Praha, a. s. 

se sídlem:  K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00, Praha 6 

IČO:       282 44 532, 

DIČ:       CZ699003361, 

OR:                             Městský soud v Praze, spisová značka B 14003, 

Zastoupená:   na základě 

pověření ze dne 1.1.2021 

bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

č. účtu:       801812025/2700 

 

(dále jen „Poskytovatel“) 

a  

Asociace samaritánů České republiky z.s.  

se sídlem:  Vodárenská 33, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou 

IČO:   45247692  

OR:    Městský soud v Praze, spisová značka L 3116  

Zastoupená:  Bc. Martinem Pokorným, předsedou 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

číslo účtu:  24199002002/5500 

není plátcem DPH  

 

(dále jen „Uživatel“) 

 

(Poskytovatel a Uživatel jsou dále označováni jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně 

jako „Smluvní strany“) 

 

Preambule 

Vzhledem k tomu, že:  

A. Uživatel zajišťuje pro Poskytovatele činnosti Stálé lékařské služby a doplňkové služby 

v nepřetržitém provozu 24 hodin denně 7 dní v týdnu pro cestující veřejnost, 

návštěvníky letiště Praha/Ruzyně, zaměstnance Poskytovatele, zaměstnance subjektů 

působících na letišti Praha/Ruzyně, personál dopravců a náhodné osoby cestující přes 

letiště Praha/Ruzyně na základě Smlouvy o provádění činností Stálé lékařské služby a 

o poskytování doplňkových služeb na letišti Praha/Ruzyně č. 0227007303 (dále jen 

„Smlouva o provádění činností SLS“) v souvislosti s níž Smluvní strany uzavřely dne 

28. 8. 2020 Smlouvu o užívání prostor na letišti Praha/Ruzyně ev. č. Poskytovatele 

0210007274, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14. 12. 2020 a Dodatku č. 2 ze dne 28.4.2021 

(dále společně jen „Smlouva o užívání prostor“); 

B. Vzhledem ke stále se nelepšící situaci vyvolané pandemií COVID – 19 potřebuje 

Uživatel užívat Dočasný Předmětný prostor i po datu 31. 7. 2021 pro umístění Bio – 

stanu sloužícího Uživateli k umístění pacienta vykazujícího symptomy této nákazy a 

poskytnout mu neodkladnou přednemocniční péči do doby příjezdu infekční sanity a tak 

pacienta bezpečně izolovat od okolí,  

dohodly se Smluvní strany, že Smlouvu o užívání prostor mění a doplňují takto: 
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Článek I  

 

1. Smluvní strany se dohodly, že Uživatel bude Dočasný Předmětný prostor užívat do dne 

protokolárního předání Dočasného Předmětného prostoru zpět Poskytovateli a to 

nejdéle po Dobu trvání Smlouvy o provádění činností SLS.  

2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v  platnosti beze 

změny. 

3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech (3) identických stejnopisech, z nichž Poskytovatel 

obdrží dva (2) stejnopisy a Uživatel jeden (1) stejnopis. 

4. Tento Dodatek č. 3 je platný podpisem poslední Smluvní stranou a účinný dnem 

1.8.2021. Stanoví-li však zvláštní právní předpis, že tento Dodatek č. 3 může nabýt 

účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než je sjednané datum 

účinnosti tohoto Dodatku č. 3, nabývá tento Dodatek č. 3 účinnosti až dnem, ke kterému 

může tento Dodatek č. 3 nabýt dle takového právního předpisu účinnosti nejdříve. 

5. K tomuto Dodatku č. 3 jsou připojeny následující přílohy: 

Příloha č. 8/D3 Smlouvy – „Pověření ze dne 1. 1. 2021“  

 

 

Dne 30. 7. 2021     Dne 30. 7. 2021 

 

Uživatel:         Poskytovatel: 

 

 

________________________   ________________________ 

Asociace samaritánů České republiky z.s.  Letiště Praha, a. s. 

Bc. Martin Pokorný     

předseda       
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VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE 

po VÉŘENÍ 
s., se sídlem Praha 6, K ıerišri 1019/6, PSČ 161 00 IČO; 282 44 

14003 zastoupená Ing. Václavem Rehořem Ph.D MBA, předsedou představenstva a Mgr. 

Společnost Letiště Praha, a. , 
532, zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze, v oddílu B vložka 

Jakubem Puchalským, členem představenstva (dáte jen ,,Zmocnitel") 

p o v ě ř u j e  t í m t o  

(dále jen ,,Zmocněnec") 

aby zastupoval Zmocnitele pa sjednávání schvalování uzavírání, doplňování a ukončování 
smluv spadajících do věcná působnosti organizačníjednotky "Komerční aktívítyfi a sice: 

obchodních smluv a smluvních ujednání na základě kterých je Zmocnítelí poskytováno 
peněžité plnění nepřesahující částku 15 000 000,- Kč bez DPH 

Zmocněnec je dále oprávněn činit za Zmocnítele veškerá právní jednání související s výše 
uvedenými smlouvami. 
Zmocněnec není oprávněn udělit třetím osobám substituční plnou moc. 
Toto pověření je platně do 31. 12. 2021. 
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Pověření pojímám 

Klimova Hana
Textové pole
Příloha č. 8/D3




