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Evidenční číslo Smlouvy Objednatele: 02240001289/1 Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele: 0201405160321 

  

DODATEK Č. 1   
K RÁMCOVÉ KUPNÍ SMLOUVĚ Č. 224001289 

(dále jen „Dodatek č. 1“) 
 

Letiště Praha a. s. 
sídlo: Praha 6, K letišti 6/1019, PSČ: 160 08 
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 

zastoupená: 
Ing. Jiřím Krausem, předsedou představenstva, a Ing. Milanem Špačkem, 
místopředsedou představenstva 

  
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Brenntag CR s.r.o.  
sídlo: Praha 9, Mezi Úvozy 1850, PSČ: 190 00 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 20937 
IČO: 49613464 
DIČ: CZ49613464 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu: 1001044253/5500 
zastoupená: Ing. Viktorem Janouškovcem a Ing. Martinou Dvořákovou, jednateli 
 
(dále jen „Dodavatel“) 
 
Objednatel a Dodavatel dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“. 
 
 

Preambule 
(A) Strany uzavřely dne 25.08.2014 Rámcovou kupní smlouvu ev. č. Objednatele 0224001289, jejímž 

předmětem je závazek Dodavatele na základě objednávek Objednatele dodávat Objednateli a 
převádět na něho vlastnické právo ke zboží (organickému substrátu) blíže specifikovanému ve 
smlouvě (dále jen „Smlouva“). 
 

(B) Strany se dohodly na změně Smlouvy tak, že rozšíří maximální hodnotu zboží, které lze na základě 
Smlouvy odebrat, a jednotkových cen zboží, za účelem čehož uzavírají tento Dodatek č. 1 ke 
Smlouvě následujícího znění. 

 
 

Čl. I 
Předmět Dodatku č. 1 

1. Strany se dohodly, že čl. 10 odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním: 
 
„10.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 25.08.2018 nebo do odběru Zboží 

v hodnotě  2 400 000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých) bez DPH, podle 



 

 2 

toho, která skutečnost nastane dříve. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma Stranami.“ 

 
2. Strany se dohodly, že Příloha č. 2 Smlouvy „Specifikace Zboží a Ceník“ se ruší a nahrazuje se novou 

Přílohou č. 2/D1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.  
 
 

Čl. II 
Závěrečná ustanovení 

1.   Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami.  
 
2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.  

3.  Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží Objednatel dvě vyhotovení a 
Dodavatel jedno vyhotovení.  

 
4.  Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čeho 

připojují níže své podpisy.  
 
 

Datum:       Datum: 
 
Za Objednatele: 29. 4. 2016    Za Dodavatele: 18.  4. 2016 
 
Podpis: ----------------------------------   Podpis:----------------------------- 
Jméno: Ing. Jiří Kraus     Jméno: Ing. Viktor Janouškovec 
Funkce: předseda představenstva   Funkce: jednatel 
 
 
Podpis:-------------------------------------   Podpis:------------------------------- 
Jméno: Ing. Milan Špaček    Jméno: Ing. Martina Dvořáková 
Funkce: místopředseda představenstva  Funkce: jednatelka 
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Příloha č. 2 Specifikace Zboží 

název produktu cena za 1 kg bez DPH 

Brenntaplus VP1 - Čistírna odpadních vod sever 9,30,- Kč  

Brenntaplus VP1 - Čistírna odpadních vod jih 9,30,- Kč  

 
Specifikace Zboží 

Popis: 
Přípravek použitelný jako zdroj uhlíku vyvinutý pro aplikaci na biologických čistírnách 
odpadních vod jako organický substrát pro biologickou denitrifikaci. 
Přípravek musí být netoxický, nesmí být nebezpečnou látkou nebo nebezpečnou směsí, 
nehořlavý, nevýbušný s požadavkem na celoroční možnost dávkování čerpadlem do technologií 
bez ohledu na roční období a teplotu okolí. 
Chemická charakteristika: 
Hodnota CHSKCr   minimálně 800.000 mg O2/l 
Poměr hodnot CHSK/ celkový dusík větší než 35:1 
Poměr hodnot CHSK/ celkový fosfor větší než 75:1 
Arzen  < 0,1 mg/l 
Rtuť  < 0,02 mg/l 
Olovo  < 1mg/l 
Kadmium < 0,05 mg/l 
Měď  < 1 mg/l 
Nikl  < 2,5 mg/l 
AOX   < 0,5 mg/l 
EOX  < 0,1 mg/l 
Chrom  < 1,5 mg/l 
Fyzikální charakteristika: 
Látka popř. směs musí být čerpatelná a dávkovatelná až do – 18 0C (celoročně) 
pH 7 – 9  
Klasifikace látky a směsi: 
Přípravek nesmí být nebezpečnou látkou klasifikovanou jako nebezpečná látka podle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) nebo nebezpečnou směsí podle směrnic 
EU 67/548/EHS nebo 1999/45/ES a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1272/2008 (CLP). 
Zásobování: 
Autocisternou vč. stáčení do zásobních nádrží na ČOV jih a ČOV sever v maximálním množství 
do 8 m3. 

 


