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Evidenční číslo Smlouvy Objednatele: Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele: 

0227007249  

 

 

 

(dále jen „Smlouva“) 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. 0227007249 
(dále jen „Dodatek“): 

Letiště Praha, a. s. 

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

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003 

IČO: 282 44 532 

DIČ: CZ699003361 

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

číslo účtu (CZK): 801812025/2700 

 (dále jen „Objednatel“) 

 a 

UAB „ESSPO“  

sídlo:  Troškunu g. 1, LT 291-00 Anykščiai, Litva 

zapsaná v Registru právnických osob Litevské republiky 

Adresa registru: Registrų centras / State Enterprise Centre of Registers, Lvovo g. 25-101, LT-

09320 Vilnius, Lithuania 

IČO: 1541 67210 

DIČ: 

Zastoupena: 

LT541672113 

Lukas Pakeltis, statutární zástupce společnosti 

bankovní spojení: AB SEB BANKAS 

číslo účtu (CZK): IBAN:  LT14 7044 0600 0211 9781  

SWIFT: CBVI LT 2X 

(dále jen „Dodavatel“) 

Objednatel a Dodavatel dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“ 

Preambule 

Vzhledem k tomu, že: 

(A) Strany spolu uzavřely dne 7.9. 2020 Rámcovou kupní smlouvu, ev. č. Objednatele 0227007249, 

jejímž předmětem byla dodávka odmrazovacích látek (dále jen „Smlouva“), 

(B) došlo ke zvýšení ceny kyseliny octové a hydroxidu draselného dle indexů ICOS/IHS o více jak 5% u 
obou produktů za posledních 6 měsíců, 

(C) Objednatel má nadále zájem od Dodavatele Zboží odebírat i za zvýšenou cenu, 

dohodly se Strany v souladu s ustanovením čl. 9.10.2 a násl. Smlouvy na navýšení cen produktů 
následovně: 
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I. ZMĚNY SMLOUVY 

 

1.1 V článku IX. Smlouvy se upravuje číslo přílohy odkazující na jednotkovou cenu odmrazovací látky 
(oprava z přílohy č. 3 na přílohu č. 2) takto: 

9.1 „Objednatel se zavazuje za řádně a včas dodané Dílčí plnění zaplatit Dodavateli Cenu 

sjednanou následovně: 

9.1.1 Cena Dílčího plnění bude stanovena dle ceníku uvedeného v příloze č. 2 této 

Smlouvy a uvedena v příslušné Objednávce Objednatele (dále jen „Cena Zboží“). Cena 

Dílčího plnění bude specifikována v Objednávce, jakož i v Dodacím listu. K Ceně Zboží bude 

připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle právních předpisů platných k datu uskutečnění 

zdanitelného plnění. Strany sjednávají, že Cena Zboží bude splatná jednorázově s tím, že 

Faktura může být Dodavatelem vystavena v den převzetí Dílčího plnění Objednatelem, avšak 

nejdříve po podepsání Dodacího listu. Den podpisu Dodacího listu Kupujícím je i dnem 

uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany se dále dohodly, že Faktury budou 

vystavovány v korunách českých (CZK) a úhrada Faktur bude probíhat v korunách českých 

(CZK), s tím, že přepočet eur (EUR) na koruny české (CZK) bude prováděn na základě 

směnného kurzu mezi měnou EUR a CZK zveřejňovaného Českou národní bankou ke dni 

vystavení Faktury. 

 

9.2 Jednotkovou cenu uvedenou v příloze č. 2 této Smlouvy je možné upravit pouze při splnění 

obou podmínek uvedených v čl. 9.10.1 a čl. 9.10.2 dle vzorce uvedeného v čl. 9.10.3 Smlouvy: 

9.2.1 Pokud se ceny kyseliny octové a hydroxidu draselného dle indexů ICIS/IHS 

zvýší/sníží alespoň o 5% u obou produktů za posledních 6 měsíců či o 10% alespoň u jednoho 

produktu za posledních 6 měsíců. 

9.2.2 Úprava jednotkových cen Zboží je možná pouze 1x v kalendářním roce a pouze v 

období 1.5. – 1.9. v souladu s níže uvedenými postupy:  

➢ V případě zvýšení ceny produktů dle čl. 9.11.1 Smlouvy je Dodavatel oprávněn si 

vyžádat úpravu jednotkové ceny Zboží, a to zasláním žádosti prostřednictvím emailu 

na kontaktní údaje Objednatele. Dodavatel se zavazuje, že přílohou takovéto žádosti 

budou pravdivé hodnoty indexů dle čl. 9.12 Smlouvy spolu s návrhem úpravy (zvýšení) 

jednotkové ceny Zboží dle vzorce v čl. 9.11.3 Smlouvy. Pokud je Dodavatelem podána 

žádost v souladu s touto Smlouvou a dle vyhodnocení Objednatele je oprávněná, je 

Objednatel oprávněn (nikoliv povinen) uzavřít s Dodavatelem dodatek k této Smlouvě, 

jímž bude změněna příloha č. 2 Smlouvy, resp. zvýšeny v ní obsažené jednotkové ceny 

Zboží dle dohody Stran.   

➢ Pro případ snížení ceny produktů dle čl. 9.11.1 Smlouvy je Dodavatel povinen písemně 

informovat Objednatele o této skutečnosti, a to emailem na kontaktní údaje 

Objednatele, a to do 14 dní ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Dodavatel se 

zavazuje, že přílohou takovéhoto emailu budou pravdivé hodnoty indexů dle čl. 9.12 

Smlouvy spolu s propočtem úpravy (snížení) jednotkové ceny Zboží dle vzorce v čl. 

9.11.3 Smlouvy. Dodavatel se v takovém případě zavazuje neprodleně (nejpozději 

však do 14 dnů ode dne snížení ceny produktů dle čl. 9.11.1 Smlouvy) uzavřít 

s Objednatelem dodatek k této Smlouvě, jímž bude změněna příloha č. 2 Smlouvy, 

resp. relevantně poníženy v ní obsažené jednotkové ceny Zboží. “ 
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1.2 Příloha č. 2 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem následujícího znění, 
účinném od 1. 10. 2021: 

„Kapalná odmrazovací látka Nordway KA 

Jednotková cena v EUR bez DPH za kg kapalné odmrazovací látky  

 

Pevná odmrazovací látka ENNO SF03   

Jednotková cena v EUR bez DPH za kg pevné odmrazovací látky  

 

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

2.1 Strany prohlašují, že jednotkové ceny uvedené v čl. 1.2 Dodatku 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 tomto 
Dodatku, než skutečnosti uvedené v první větě tohoto ustanovení Dodatku nepovažují za 
obchodní tajemství. 

2.2 Strany prohlašují, že Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Tento Dodatek nabývá účinnosti dne 1.10.2021. Stanoví-li však kogentní ustanovení zvláštního 
právního předpisu, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je 
dnem pozdějším než den uvedený v předchozí větě, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, 
ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového kogentního ustanovení zvláštního právního 
předpisu účinnosti nejdříve.  

3.2 Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel 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. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že tento Dodatek tak jak 
je uzavřen, včetně příloh a dalších součástí, může být Objednatelem uveřejněn v registru smluv 
a s takovým uveřejněním souhlasí. 

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 tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva  
a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto 
Dodatku. 

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

3.5 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž Objednatel obdrží 
jedno (1) a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení. 
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NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly. 

 

Datum:   Datum:   
Za Objednatele: Za Dodavatele: 
    

Podpis:  __________________________ Podpis:  __________________________ 
Jméno:  Ing. Jiří Pos Jméno:  Lukas Pakeltis 
Funkce:  Předseda představenstva Funkce:  Statutární zástupce společnosti  

    

Podpis: __________________________   
Jméno: Ing. Jiří Kraus   
Funkce: Místopředseda představenstva   

 

 


