
D O D A T E K  
 K 

R Á M C O V É  S M L O U V Ě  
O 

O P E R A T I V N Í M L E A S I N G U 
(dále jen dodatek) 

  
  

uzavřený mezi smluvními stranami 
 

  
Přerost a Švorc-auto, s.r.o. 
IČ 63073188,  
se sídlem Praha 6, Veleslavínská 39, PSČ 162 00 
jejímž jménem jedná Ing. Ingrid Škornová, prokurista 
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
35976 
Bankovní spojení / číslo účtu: xxxxx / xxxxx 
 
 na straně jedné (dále jen „pronajímatel“) 
 
a 
  
Městská část Praha 6 
IČ 00063703  
se sídlem Praha 6, Čs. Armády 601/23, PSČ 160 00 
jejímž jménem jedná tajemník, Ing. Jan Holický, MBA 
společnost je zapsána v Registru ekonomických subjektů u Českého statistického úřadu 
  
na straně druhé (dále jen „nájemce“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek 
 

 
Článek I. 

 
1. Na základě požadavku nájemce o snížení nákladů operativního leasingu se smluvní strany 

dohodly na snížení měsíční splátky operativního leasingu z původní částky 12.062,59,- Kč 
bez DPH na částku 11.547,- Kč bez DPH, a to předáním nového vozidla ŠKODA SUPERB 
2.0 TDI 140 kW AP do užívání nájemce.  Nájem současného vozidla dle dílčí leasingové 
smlouvy č. 300056/3 bude ukončen dnem předání nového vozidla do užívání nájemce na 
základě cenové kalkulace č. 1CNS163232/1. 

2. S účinností ode dne předání nájemci nového vozidla ŠKODA SUPERB 2.0 TDI 140 kW AP 
se příloha č. 4 smlouvy nahrazuje přílohou tohoto dodatku (cenovou kalkulací 
1CNS163232/1), tedy novou dílčí leasingovou smlouvou o pronájmu tohoto vozidla na dobu 
dvanácti kalendářních měsíců. 

3. V čl. IV smlouvy se vypouští slova „v délce 48 měsíců“. 
4. V čl. V odst. 7 se prvá věta mění takto: Nájemce pověřuje svým zastupováním ve věcech 

plnění této Rámcové smlouvy, Leasingové smlouvy a Všeobecných smluvních podmínek 
operativního leasingu svého zaměstnance Mgr. Lenku Kratochvílovou, vedoucí Odboru 
služeb ÚMČ. 

 
  



Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy podléhá povinnosti jeho 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o 
registru smluv (výjimky z povinnosti uveřejnění jsou uvedeny v ustanovení § 3 zákona o 
registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že od 1. 7. 2017 tento dodatek smlouvy 
nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. S účinností od 1. 7. 2017 
dále platí, že nebude-li dodatek smlouvy uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, 
bude od počátku zrušen. MČ Praha 6 zašle tento dodatek smlouvy správci registru smluv 
k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran. 
3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení. 

 
 
 

 
 
 

V Praze dne  
  
  
Podepsal za: 
Městská část Praha 6     Přerost a Švorc – auto, s.r.o. 
(nájemce)       (pronajímatel) 
  
 
 
 
Jméno: Ing. Jan Holický, MBA    Jméno: Ing. Ingrid Škornová 
Titul: tajemník       Titul:    prokurista 
Datum:       Datum:  
Místo: Praha       Místo: Praha 
 
 
 
Seznam příloh: 
 
Příloha č. 1                 Cenová kalkulace č. 1CNS163232/1 
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