
 1 

Evidenční číslo Smlouvy objednatele: Evidenční číslo Smlouvy zhotovitele: 

436 99 065  

 

 

 

 

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ Č. 43699065 

(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 

 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze  
se sídlem: Technická 1905/5, Praha 6 – Dejvice, PSČ 166 28,  
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze má statut veřejné vysoké školy zřízené zákonem 
č. 111/1998, Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, 
IČO:  604 61 373,  
DIČ:  CZ60461373,  
bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a. s.,  
číslo účtu (CZK):  130197294/0300,  

 

(dále jen „zhotovitel“) 

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

Preambule 

Vzhledem k tomu, že: 

(A) Strany spolu uzavřely dne 1. 9. 2005 smlouvu o monitorování ovoce a zemědělských plodin na 

letišti Praha – Ruzyně a jeho okolí, ev. č. objednatele 436 99 065 ve znění dodatku č. 1 ze dne 

6. 6. 2008, dodatku č. 2 ze dne 30. 3. 2015 a dodatku č. 3 ze dne 30. 6. 2020 (dále jen „Smlouva“), 

(B) Došlo k navýšení cen odebíraných Služeb,  

(C) Strany mají zájem o uzavření tohoto Dodatku, 

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně: 
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I. ZMĚNY SMLOUVY 

 

1.1 Příloha č. 3 se ruší a nahrazuje novým zněním Přílohy č. 3/D4. 

1.2 Příloha č. 4 se ruší a nahrazuje novým zněním Přílohy č. 4/D4. Pro vyloučení pochybností si Strany 
sjednávají, že navýšení cen dle nové Přílohy č. 4/D4 se neaplikuje na Dílčí smlouvy uzavřené před 
účinností tohoto Dodatku. Ceny dle nové Přílohy č. 4/D4 se tedy uplatní pouze na Dílčí smlouvy 
uzavřené po účinnosti tohoto Dodatku. 

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

2.1 Smluvní strany prohlašují, že celý obsah Přílohy č. 4/D4, s výjimkou podbarvených částí v Příloze 
č. 4/D4 modrou barvou, 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 a jeho přílohách, než skutečnosti 
uvedené v první větě tohoto ustanovení Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. 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 Objednatel zhotovitele upozorňuje a zhotovitel 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. Zhotovitel 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. Objednatel je nicméně oprávněn, nikoliv však povinen, 
z Dodatku před jeho zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv 
neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí. 

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

3.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž objednatel obdrží 
dvě (2) a zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení. 

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

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

3.6.1 Příloha č. 3/D4: Kontaktní údaje 

3.6.2 Příloha č. 4/D4: Specifikace Služeb a ceník 
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NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly. 

Datum:   Datum:   
Za objednatele: Za zhotovitele: 
    

Podpis:  __________________________ Podpis:  __________________________ 
Jméno:   Jméno:  
Funkce:  

Letiště Praha, a. s. 

Funkce:   
Vysoká škola chemicko-
technologická v Praze  
 

    

    
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neubergova Pavlina
Psací stroj
1.9.2022

Neubergova Pavlina
Psací stroj
16.8.2022
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Příloha č. 3/D4 – Kontaktní údaje 

1. Kontaktní osoby na straně objednatele  
 
Kontaktní osobou za objednatele je:  
Ing.
telefon:
e-mail:   
korespondenční adresa: Letiště Praha, a.s., K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6  
 
 
2. Kontaktní osoby na straně zhotovitele  
 
Kontaktní osobou za zhotovitele je:  
a)  
telefon: 
e-mail: 
korespondenční adresa: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav analýzy potravin a výživy, 
Technická 1905/5, Praha 6 – Dejvice, 166 28  
 
b) 
telefon:   
e-mail:
korespondenční adresa: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav analýzy potravin a výživy, 

Technická 1905/5, Praha 6 – Dejvice, 166 28 




