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Dodatek č. 1 ke smlouvě o instalaci, nájmu a následné správě a servisu 

elektronicky kontrolovaných vstupů  

(dále jen „Dodatek č. 1“) 

 

Ev. č. smlouvy zhotovitele: 0230002346 

 

Smluvní strany 

 

 

dále jen “ LP” 

 

a  

 

 

dále jen “CSAT” 

(zhotovitel a objednatel společně dále jen „smluvní strany“) 

Preambule 

A. Smluvní strany uzavřely dne 9. listopadu 2015 smlouvu o instalaci, nájmu a následné 

správě a servisu elektronicky kontrolovaných vstupů ev. č. zhotovitele 0230002346 (dále 

jen „Smlouva“). 

B. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplněních Smlouvy:  

 

Letiště Praha, a. s. 

se sídlem: 

jednající: 

 

K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6  

    

IČ: 282 44 532 

DIČ CZ699003361 

OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003 

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  

Číslo účtu: 801812025/2700 

Czech Airlines Technics, a.s. 

 

se sídlem: Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ: 160 08 

jednající: Mgr. Pavlem Halešem, předsedou představenstva 

a Ivanem Piklem, členem představenstva  

IČ: 271 45 573 

DIČ: CZ699003361 

OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9307 

Bankovní spojení: CITIBANK EUROPE, plc. 

Číslo účtu: 2057270107/2600 
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I.  

Změny Smlouvy 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že se stávající Příloha č. 1, která byla nedílnou součástí 

Smlouvy, ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1/D1, která je nedílnou součástí Smlouvy a 

je připojena k tomuto Dodatku č. 1. 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že se stávající čl. IV. odst. 1 ruší a zcela nahrazuje novým 

zněním: 

 

„Smluvní strany se dohodly, že měsíční poplatek za Instalaci, Nájem a Služby se řídí 

Ceníkem služeb LP (dále jen „Ceník“), se kterým bylo CSAT před nabytím účinnosti této 

Smlouvy seznámeno. LP je oprávněno Ceník jednostranně měnit. O provedených změnách 

bude LP CSAT vždy neprodleně informovat.  

V této souvislosti se Smluvní strany dohodly, že CSAT uhradí LP jednorázový aktivační 

poplatek ve výši 25.000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za aktivaci zařízení 

řízených vstupů systému EKV a měsíční poplatek ve výši 1 800 Kč (slovy: jeden tisíc osm set 

korun českých) za následnou správu a servis zařízení v objektu Motorárna dle platného 

Ceníku zhotovitele. 

 

 Jednorázový aktivační poplatek a měsíční poplatky za služby zhotovitele jsou následující:“ 

 

umístění čtečka Jednorázový instalační poplatek  Cena za měsíc  

Motorárna - 1NP mříž 1ks 25 000 Kč 1 800 Kč 

Motorárna - 1NP vrata 1 1ks 25 000 Kč 1 800 Kč 

Motorárna - 1NP vrata 2 2ks 25 000 Kč 3 600 Kč 

Motorárna - 1NP dveře u 
výtahu č. 68 1ks 25 000 Kč 1 800 Kč 

Motorárna - 3NP bezpečnostní 
dveře na schodiště 2ks 25 000 Kč 3 600 Kč 

Motorárna - 3NP dveře na 
únikové schodiště 244 2ks 25 000 Kč 3 600 Kč 

Hangár F, 2.NP. chodba, čtečka 
č. 787 1ks 0 Kč 1 500 Kč 

Hangár F, hlavní vstup, čtečka 
č. 788 1ks 0 Kč 1 500 Kč 

Hangár F, vstup střed, čtečka č. 
788a 1ks 0 Kč 1 500 Kč 

Hangár F, vstup západ, čtečka 
č. 788b 1ks 0 Kč 1 500 Kč 

 

 

  

3. Do článku VI. Smlouvy se vkládá nový odstavec č. 8., který zní: 

 

„Smluvní strany jsou povinnými osobami uvedenými 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). S ohledem na skutečnost uvedenou 
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v první větě se smluvní strany dohodly, že za uveřejnění Smlouvy včetně všech navazujících 

dodatků dle zákona o registru smluv je odpovědný zhotovitel. Smluvní strany prohlašují, že 

žádné skutečnosti uvedené v této Smlouvě, ani v jejích přílohách netvoří obchodní 

tajemství.“ 

 

II. 

Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 a jeho 

přílohách netvoří obchodní tajemství. 

III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nezměněna. 

 

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech všechny s platností originálu, 

z nichž zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení a objednatel dvě (2) vyhotovení. 

 

4. Tento Dodatek č. 1 obsahuje následující přílohy, které jsou nedílnou součástí Smlouvy: 

Příloha č. 1/D1 – Seznam instalací řízených vstupů systému EKV 

 

 

 

 

za LP:   za CSAT: 

V Praze, dne ………..   V Praze, dne …………  

 

 

Letiště Praha, a. s.     Czech Airlines Technics  

 

 

 

………………………………  …………………………….. 

    Mgr. Pavel Haleš   

    předseda představenstva 

 

 

  …………………………….. 

       Ivan Pikl  

  člen představenstva  
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Příloha č. 1/D1  

 

Smlouvy o obstarání služby – Seznam instalací řízených vstupů systému EKV 

 

 

 

1) lokalita Hangár F, 2.NP. chodba, čtečka č. 787   1 x měsíční poplatek 

2) lokalita Hangár F, hlavní vstup, čtečka č. 788   1 x měsíční poplatek 

3) lokalita Hangár F, vstup střed, čtečka č. 788a   1 x měsíční poplatek 

4) lokalita Hangár F, vstup západ, čtečka č. 788b   1 x měsíční poplatek 

5) lokalita Motorárna - 1NP mříž     1 x měsíční poplatek 

6) lokalita Motorárna - 1NP vrata 1     1 x měsíční poplatek 

7) lokalita Motorárna - 1NP vrata 2     2 x měsíční poplatek 

8) lokalita Motorárna - 1NP dveře u výtahu č. 68   1 x měsíční poplatek 

9) lokalita Motorárna - 3NP bezpečnostní dveře na schodiště   2 x měsíční poplatek 

10) lokalita Motorárna - 3NP bezpečnostní dveře na schodiště 244 2 x měsíční poplatek 

 
 




