
DODATEK č. 1 ke KUPNÍ SMLOUVĚ 
 ze dne 11. 08. 2021 

 
 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 
 

Kupující: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

se sídlem: Revoluční 26, 400 11 Ústí nad Labem 

statutární zástupce:  Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA, výkonná ředitelka společnosti 

kontaktní osoby:  Ing. Jakub Kolář, provozně-technický náměstek, e-mail:  

 František Paštika, vedoucí střediska Údržba PTZ a správa sítí 

 mob.:  , e-mail:  

IČO:  25013891  

DIČ: CZ25013891 

OR: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským 

soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 945 

Bankovní spojení:  

č. účtu:   

(dále jen Kupující) 

 

 

Prodávající:  DYSK spol. s r.o.  

se sídlem:  Okružní 228, 435 21 Meziboří 

statutární zástupce: Jan Řehák - jednatel 

kontaktní osoby: Jan Řehák 

 mob.:  , e-mail:  

IČO:  47287888 

DIČ: CZ47287888 

OR:  společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajský soud 

v Ústí nad Labem, oddíl C3282  

Bankovní spojení:   

č. účtu:  

(dále jen Prodávající) 

 

 

2. PREAMBULE 

 

2.1. Mezi Kupujícím a Prodávajícím byla dne 11.08.2021 uzavřena smlouva na „Dodávku 

nové nůžkové montážní plošiny pro práce na trakčním trolejovém vedení“, s dodáním 

Kupujícímu ve lhůtě do 12 měsíců od uzavření Smlouvy. 

2.2. Na základě žádosti Prodávajícího o posunutí termínu dokončení zakázky ze dne 

15.6.2022 „Dodávka nové nůžkové Montážní plošiny pro práce na trakčním trolejovém 

vedení“ z důvodu, že obchodní partner společnost Volvo Group Czech Republic, s.r.o. 

jakožto importér nákladních vozů RENAULT TRUCK do dnešního dne nedodal 

automobilový podvozek D13.210, bez kterého není možné dostát svých závazků a 

v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ se smluvní strany dohodly na změně termínu 

dodání. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě. 

 

 

 



3. ZMĚNA SMLOUVY 

3.1. Odstavec 3. DOBA DODÁNÍ MONTÁŽNÍ PLOŠINY, bod 3.1) Smlouvy se mění tak, že nově 

zní: „Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Montážní plošinu ve lhůtě do 

31.12.2022.“  

3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.  

 

 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

4.1. Dodatek č.1 je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě 

povinnosti zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv se účinnost odkládá na den 

zveřejnění. 

4.2. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny. 

4.3. Tento Dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Prodávající a dvě 

Kupující. 

 

 

 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne:  V Meziboří dne:   

 

 

 

Kupující: Prodávající: 

 

 

 

 

 .............................................. .............................................. 

 Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA Jan Řehák 

 Výkonná ředitelka společnosti Jednatel 


