
 1 

Evidenční číslo Smlouvy LP: Evidenční číslo Smlouvy CSAH: 

[0230003296]  

 

 

 

 

Dodatek č. 2 

ke Smlouvě o spolupráci při využívání letištní infrastruktury pro skladování 

a manipulaci s leteckým pohonnými hmotami  

(dále jen „Dodatek“) 

 

1. Letiště Praha, a. s., se sídlem K letišti 1019/6, 161 00 Praha 6 - Ruzyně, IČO: 282 445 32, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 14003, zastoupená 

Ing. Jiřím Krausem, místopředsedou představenstva a Ing. Jiřím Černíkem, členem představenstva  

(dále jen „LP“) 

 

a 

 

2. Czech Airlines Handling, a.s. se sídlem Aviatická 1017/2 160 08 Praha 6 - Ruzyně, IČO: 256 74 285, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 17139, 

zastoupená Ing. Tomášem Svobodou, předsedou představenstva a Michalem Soukupem, 

místopředsedou představenstva 

 

(dále jen „Plnící společnost“ nebo ve Smlouvě také „Poskytovatel SOP“) 

LP a Plnící společnost dále společně jen „Strany“ nebo „Smluvní strany“ či jednotlivě „Strana“ nebo 

„Smluvní strana“. 

 

 

PREAMBULE 

 

(A) Smluvní strany uzavřely dne 2. 12. 2016 Smlouvu o spolupráci při využívání letištní infrastruktury 

pro skladování a manipulaci s leteckým pohonnými hmotami, ev. č. smlouvy LP 0230003296 ve 

znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 2. 2020 (dále jen „Smlouva“).  

 

(B) Smluvní strany se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy a za tímto účelem uzavírají 

tento Dodatek č. 2, kterým mění Smlouvu takto: 

 

I. ZMĚNY SMLOUVY 

 

1.1 Ustanovení písmene B Preambule Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem 
následujícího znění: 

„Plnící společnost má zájem zajišťovat leteckým společnostem na Letišti Václava Havla 

Praha dodávky leteckých pohonných hmot“ 
 



 2 

1.2 Ustanovení čl. II odst. 1. Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem 
následujícího znění: 

„Předmětem Smlouvy jsou vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran při využívání 

Infrastruktury k manipulaci s LPH, konkrétně leteckého paliva JET A-1, pro účely jeho 

dodávek leteckým společnostem, dále práva a povinnosti Smluvních stran týkající se 

manipulace s LPH.“ 

 
1.3 Ustanovení čl. II odst. 2. Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem 

následujícího znění: 

„Plnící společnost je poskytovatelem služeb při odbavovacím procesu na veřejném letišti 

ve smyslu ustanovení § 49b odst. 1 ZCL (dále jen „Poskytovatel SOP“), a to konkrétně 

služeb, kterými se zajišťuje manipulace s leteckými pohonnými hmotami a oleji ve smyslu 

ustanovení § 16a odst. 7 písm. e) vyhlášky č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon 

o civilním letectví, v platném znění (dále jen „Služby manipulace s LPH“), a tudíž jí byl 

udělen souhlas Úřadu pro civilní letectví pro poskytování služeb při odbavovacím procesu 

na veřejném letišti ve smyslu ustanovení § 49b odst. 2 ZCL (dále jen „Souhlas“). 

 

1.4 Ustanovení čl. III. Smlouvy se ruší. Z důvodu zachování číslování článků ve Smlouvě se zrušený 
článek v plném rozsahu nahrazuje informací následujícího znění: 

„ČI. III 
Zrušen“ 

 

1.5 Ustanovení čl. IV Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem následujícího 
znění: 

„ČI. IV 

Skladování LPH 

 

1. Skladování LPH bude zabezpečováno ze strany LP na základě samostatných 

smluv o spolupráci se skladujícími společnostmi. LP se tímto zavazuje uvedené smlouvy 

se skladujícími společnostmi uzavřít.  

2. LP je povinno vydat Plnící společnosti LPH v množství, které je v souladu se 

samostatnými smlouvami o spolupráci. 

3. Místem výdeje se rozumí spojka hadice v Depu AC, která je připojována 

k Autocisternám při výdeji zásob LPH ze zařízení CS LPH.  

4. Skladování LPH se řídí ustanoveními § 2415 a násl. NOZ, pokud touto Smlouvou 

není stanoveno jinak. Ustanovení § 2420 věty prvé NOZ se pro účely této Smlouvy 

nepoužije.“ 

 

1.6 Ustanovení čl. V Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem následujícího 
znění: 

 

„ČI. V 

Kvalita leteckého paliva 

 

1. LPH v místě příjmu do zařízení Stáčiště LP a v místě jejich výdeje musí splňovat 

parametry dle Joint Guidelines a podle platné specifikace "AVIATION FUEL QUALITY 

REQUIREMENTS FOR JOINTLY OPERATED SYSTEM - JOINT FUELLING SYSTEM CHECK LIST 
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JET-A1", jejíž aktuální znění je Plnící společnost povinna bez zbytečného odkladu po 

podpisu této Smlouvy dodat LP.  

2. Plnící společnost se při manipulaci s LPH zavazuje dodržovat pravidla podle jeho 

charakteru, a to buď pro nakládání s odpadem kategorie „nebezpečný – NO“ nebo pro 

nakládání s nebezpečnou látkou (ADR).“ 

 

1.7 Ustanovení čl. VI odst. 2. Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem 
následujícího znění: 

„Plnící společnost se zavazuje k dodržování podmínek manipulace s LPH stanovené touto 

Smlouvou stejně jako veškerých příslušných předpisů uvedených v ustanovení čl. VI. odst. 

1 této Smlouvy výše. Za porušení této Smlouvy nebo jakýchkoli předpisů týkajících se 

manipulace s LPH odpovídá Plnící společnost.“ 

 

1.8 Ustanovení čl. VI odst. 7. Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem 
následujícího znění: 

„Stávající počet stání v Depu AC je možno po dohodě Smluvních stran dle provozních 

potřeb Plnící společnosti upravit dle aktuální potřeby Plnící společnosti.“ 

 

1.9 Ustanovení čl. VII odst. 10. Smlouvy se ruší. 

1.10 Ustanovení čl. VIII Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem následujícího 
znění: 

 

„ČI. VIII 

Výdej LPH ze zařízení LP pro potřeby Plnící společnosti 

 

1. LP je povinno po 24 hodin denně zajistit výdej LPH podle dispozic Plnící 

společnosti do Autocisteren Poskytovatele SOP, splňujících podmínky stanovené touto 

Smlouvou a Vnitřními předpisy.  

2. Každému výdeji LPH musí být přítomna osoba prokazatelně pro tuto činnost 

pověřená Plnící společností, která písemně příjem potvrdí. 
3.  Přesná pravidla plnění Autocisteren ze zařízení LP jsou stanovena vnitřní normou 
LP-PP-008/2020 – Provozní řád nového depa autocisteren, uvedenou v příloze č. 1 této 
Smlouvy a Plnící společnost je povinna je dodržovat.“ 

 

1.11 Ustanovení čl. IX. Smlouvy se ruší. Z důvodu zachování číslování článků ve Smlouvě se zrušený 
článek v plném rozsahu nahrazuje informací následujícího znění: 

„ČI. IX 
Zrušen“ 

 
1.12 Ustanovení čl. X. Smlouvy se ruší. Z důvodu zachování číslování článků ve Smlouvě se zrušený 

článek v plném rozsahu nahrazuje informací následujícího znění: 

„ČI. X 
Zrušen“ 

 
1.13 Ustanovení čl. XI odst. 1. Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem 

následujícího znění: 
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„1. Smluvní stany jsou povinny mít uzavřeno a po celou dobu platnosti této Smlouvy 

udržovat v platnosti pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 

stranám na zdraví/životě a majetku.“ 

 

1.14 Ustanovení čl. XIV odst. 1. Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem 
následujícího znění: 

„1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2023.“ 
 

1.15 Ustanovení čl. XVI Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem následujícího 
znění: 

 

„ČI. XVI 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Případné změny či doplňky Smlouvy mohou být činěny pouze formou písemných, 
vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.  

2. LP je v souladu s § 2, odst. 1, písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) povinno uveřejnit tuto Smlouvu v registru smluv, přičemž 
Plnící společnost tuto skutečnost bere na vědomí a s uveřejněním Smlouvy souhlasí.  

3. Strany se dohodly, že informace o objemech vydaného LPH poskytované na 
základě této Smlouvy tvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku, 
a zavazují se zařídit jeho utajení a odpovídajícím způsobem jej chránit. Pro vyloučení 
pochybností Strany prohlašují, že jiné skutečnosti uvedené v této Smlouvě, než 
skutečnosti uvedené v první větě tohoto ustanovení Smlouvy nepovažují za obchodní 
tajemství. 

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž LP i Plnící společnost 
obdrží po dvou (2) výtiscích.  

5. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem důkladně přečetly 
a souhlasí s jejím obsahem, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

6. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její přílohy, přičemž seznam příloh je následující: 

 
Přílohy:  
 
Příloha č. 1/D2  Seznam Vnitřních předpisů 

 
1.16 Příloha č. 1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem, který je Přílohou 

1/D2 tohoto Dodatku. Dosavadní Příloha č. 2 Smlouvy nazvaná „Ceník“ se ke dni nabytí účinnosti 
tohoto Dodatku ruší bez náhrady. 

 

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

2.1 Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku netvoří obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 Občanského zákoníku.  
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III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem 1.1.2022. 
Stanoví-li však kogentní ustanovení zvláštního právního předpisu, že tento Dodatek může nabýt 
účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku 
poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek 
nabýt dle takového kogentního ustanovení zvláštního právního předpisu účinnosti nejdříve.  

3.2 LP Plnící společnost upozorňuje a Plnící společnost bere na vědomí, že LP je osobou uvedenou v 
§ 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Plnící společnost prohlašuje, že si je vědoma skutečnosti, že tento Dodatek tak jak je 
uzavřen, včetně příloh a dalších součástí, může být společností LP uveřejněn v registru smluv a s 
takovým uveřejněním souhlasí. LP je nicméně oprávněno, nikoliv však povinno, z Dodatku před 
jeho zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo 
uveřejňovat nemusejí.  

3.3 Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto 
Dodatku, které by některá ze Stran poskytla před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje 
za plnění podle Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. 
Smlouvu. 

3.4 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

3.5 Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž LP obdrží dvě (2) 
a Plnící společnost obdrží jedno (1) vyhotovení. 

3.6 Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily 
své podpisy. 

3.7 Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je 
následující: 

3.7.1 Příloha č. 1/D2 Seznam Vnitřních předpisů  

 

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly. 

 

 

 

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN NA NÁSLEDUJÍCÍ STRANĚ 
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Datum: 

Za LP: 

 

    

Podpis:  __________________________ Podpis:  __________________________ 

Jméno:  Ing. Jiří Kraus Jméno:  Ing. Jiří Černík 

Funkce: místopředseda představenstva 

Letiště Praha, a. s. 

Funkce:  člena představenstva 

Letiště Praha, a. s. 

    

Datum:    

Za Plnící společnost:  

Podpis:  __________________________ Podpis:  __________________________ 

Jméno:  Ing. Tomáš Svoboda Jméno:  Michal Soukup 

Funkce:  předseda představenstva 

Czech Airlines Handling, a.s. 

Funkce:  místopředseda představenstva 

Czech Airlines Handling, a.s. 
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Příloha č. 1 /D2 

1. LP-PP-008 2020  - PROVOZNÍ ŘÁD NOVÉHO DEPA AUTOCISTEREN 

 


