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DODATEK Č. 1 
 

K LEASINGOVÉ SMLOUVĚ NA AUTOMOBILY S HYBRIDNÍM 
POHONEM (VŮZ B) 

 
 
Město Litom ěřice   
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 00263958  
DIČ: CZ00263958 
zastoupené:  Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města 
(dále též jen „Centrální zadavatel “) 

a 

 
Městská nemocnice v Litom ěřicích 
se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice 
IČO: 00830488 
DIČ: CZ00830488 
zastoupená: Ing. Radkem Lončákem, MBA, předsedou správní rady 
  Ing. Vladimírem Kestřánkem, MBA, členem správní rady 
(dále též jen „Pověřující zadavatel “) 
 
(Centrální zadavatel a Pověřující zadavatel dále společně též jen jako „Nájemce“ ) 

a 

 
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. 

se sídlem: Praha 1, Králodvorská 1081/16, PSČ 11000 
IČO: 00526282 
DIČ: CZ00526282  
zastoupena:  Gerhardem Horejskem, jednatelem 

Jaroslavem Horejskem, jednatelem 
Reném Horejskem, jednatelem  

 
zápis v rejstříku: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 150447 
 
bankovní spojení: XXXXX 
 
(dále též jen „Pronajímatel“ ) 
 
(společně dále jen „Smluvní strany “ nebo každá jednotlivě „Smluvní strana “) 

 
 

uzavírají  
tento: 

 
Dodatek k leasingové smlouv ě na automobily s hybridním pohonem (v ůz B)  

(dále jen „Dodatek “): 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 10. 2016 leasingovou smlouvu na automobily s hybridním 
pohonem (vůz B) (dále jen „Smlouva “). 

1.2. Účelem (důvodem) tohoto Dodatku ke Smlouvě je odlišné stanovení minimální hranice 
předpokládaného nájezdu jednotlivých vozidel. 

1.3. Účelem (důvodem) tohoto Dodatku ke Smlouvě je dále ujednání Smluvních stran o novém 
přerozdělení vozidel mezi Nájemce.  

1.4. V souvislosti se Smlouvou byla mezi Smluvními stranami uzavřena dne 22. 8. 2016 smlouva 
o centralizovaném zadávání, a to v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů a ustanovením § 3 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Změna a převod práv a povinností ze Smlouvy 
mezi Smluvními stranami na základě tohoto Dodatku není v rozporu s výše označenou 
smlouvou o centralizovaném zadávání ani s příslušnými ustanoveními zákona.   

2. ZMĚNA SMLOUVY 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 4.8  Smlouvy se mění následovně: „Bližší 
podmínky provozu vozidel, včetně předpokládaného počtu ročně najetých kilometrů obsahuje 
Příloha č. 1 této Smlouvy. Smluvní strany sjednávají hranici maximálního předpokládaného 
ročního nájezdu kilometrů každého z Vozidel ve výši 20.000 km (viz v Příloze č. 1 této 
smlouvy údaj „Počet km/rok“ plus „Volná hranice km“); sazba za každý ujetý kilometr 
konkrétním Vozidlem nad tuto tolerovanou hranici 20.000 km/rok činí 7,- Kč bez DPH. Smluvní 
strany dále sjednávají hranici minimálního předpokládaného ročního nájezdu kilometrů 
každého z Vozidel ve výši 0 km.  

2.2. Smluvní strany se dohodly na odlišném přerozdělení vozidel mezi Nájemce. Tabulka 
obsažená v ustanovení odst. 7.1 Smlouvy, která obsahuje počet vozidel, jež převezme každý 
Nájemce, cenu měsíčního nájemného za Leasing každého vozidla bez DPH atd., je proto 
změněna následovně:     

LEASING VOZIDEL  
(Nájemné)  

1. Jednotková cena: 
Nájemné za Leasing 1 
Vozidla za 1 kalendářní 
měsíc trvání Leasingu 

(v Kč bez DPH) 

2.Počet 
kalendářních  

měsíců 

3. Celková cena: 
Nájemné za Leasing všech 

Vozidel dané osoby na straně 
Nájemce za 24 kalendářních 

měsíců trvání Leasingu 
(v Kč bez DPH) 

Město Litoměřice  
1. Vozidlo: 9.530,-Kč 

2. Vozidlo: 9.530,-Kč 
24 457.440,-Kč 

Městská nemocnice  
v Litoměřicích 

1. Vozidlo: 9.530,-Kč 
2. Vozidlo: 9.530,-Kč 24 457.440,-Kč 

CELKOVÁ CENA ZA PLN ĚNÍ CELÉHO PŘEDMĚTU 
SMLOUVY (NABÍDKOVÁ CENA) v K č bez DPH:  

914.880,-Kč 

2.3. V souvislosti s odlišně sjednaným přerozdělením vozidel mezi Nájemce na základě tohoto 
Dodatku se mění tabulka obsažená v odst. 1 přílohy č. 1 - Podrobná specifikace předmětu 
plnění, jež je nedílnou součástí Smlouvy. Uvedená tabulku má nově ve znění Dodatku 
následující podobu:     

1. Počet vozidel pro dodání konkrétní osobě Nájemce (Centrálnímu zadavateli 
a Pověřujícímu zadavateli) na Leasing: 
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Nájemce Počet vozidel  
(Automobily s hybridním pohonem – v ůz B) 

Město Litoměřice  2 

Městská nemocnice v Litoměřicích 2 

Celkem 4 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami. 

3.3. Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž každý 
účastník Smlouvy obdrží po jednom z nich. 

 

Za Nájemce: 

V Litoměřicích, dne ___.___._______   
Za Město Litoměřice:   
 
 
 
 
 

  

Mgr. Ladislav Chlupáč 
starosta města 

 

  

 
 
V Litoměřicích, dne ___.___._______ 

  
 
V Litoměřicích, dne ___.___._______ 

Za Městskou nemocnici v Litoměřicích:  Za Městskou nemocnici v Litoměřicích: 
 
 
 
 
 

  

Ing. Radek Lončák, MBA 
předseda správní rady 

 Ing. Vladimír Kestřánek, MBA 
člen správní rady 

 

 

 

Za Pronajímatele: 

V Praze, dne ___.___._______   
Za Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.:   
 
 
 
 
 

  

René Horejsek 
jednatel 

  

 


