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 č. dodatku smlouvy majitele za ízení:  001037 05 09 
 č. smlouvy majitele za ízení:  001037 00 09 
 
 
 
 

Dodatek č. 5 
ke SMLOUVĚ O VYUŽÍVÁNÍ ZASTÁVKOVÝCH ZA ÍZENÍ 

č. 001037 00 09 (dále jen Smlouva) 

 
uzav ená dle § 269 odst. 2. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve 

znění pozdějších p edpisů 

 
 
 

ČL. I - SMLUVNÍ STRANY 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:  Sokolovská 217/42, 190 22, Praha 9  

zastoupená:  Mgr. Martinem Gillarem, p edsedou p edstavenstva 

 JUDr. Janem Blechou, místop edsedou p edstavenstva 

IČO:  00005886  

DIČ:  CZ00005886 (plátce DPH) 
bankovní spojení:  Česká spo itelna, a.s., Rytí ská 29, 110 00 Praha 1 

číslo účtu: 1930731349/0800 

OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

(dále jen „majitel zařízení“) 

a 

MARTIN UHER, spol. s r.o. 

se sídlem: evnická 605, Mníšek pod Brdy, 252 10, okr. Praha - západ 

zastoupená: Martinem Uhrem, jednatelem 

IČO: 26739135 

DIČ: CZ26739135 (plátce DPH) 

bankovní spojení:  MONETA Money Bank, a.s. 

číslo účtu: 162588441/0600 

OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 90710 
(dále jen „dopravce“) 
 
 
 

ČL. II – P EDMĚT DODATKU 

Dodatkem č. 5 dochází ke změně Smlouvy v čl. I P edmět smlouvy - bod 1 se ruší a nově zní takto: 

P edmětem Smlouvy je stanovení podmínek pro užívání zastávkových za ízení (označníků 
zastávek a dalšího zastávkového vybavení dle znění § 18 písm. g) zákona č. 111/1994 Sb. o 
silniční dopravě, ve znění pozdějších p edpisů), uvedených v p ílohách této smlouvy. Majitel 
za ízení prohlašuje, že je vlastníkem všech zastávkových za ízení uvedených v p ílohách této 
smlouvy. Dopravce bude užívat zastávková za ízení v souladu s touto smlouvou výhradně za 
účelem provozování linkové osobní dopravy. 
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Čl. VII. Závěrečná ujednání, bod 2 Smlouvy ve znění Dodatku č. 001037 02 09 z 10. 12. 2010 se ruší 
a nově zní takto: 

P ílohy této Smlouvy, které uvádí p ehled užívaných za ízení a rozpis ceny budou aktualizovány 
majitelem za ízení. Každá aktualizovaná p íloha bude označena číslem Smlouvy a bude obsahovat 
datum změny. Změna bude druhé smluvní straně oznámena písemně. Pokud se dopravce k této 
změně do 10 dnů od jejího doručení nevyjád í, platí, že změnu p ijímá. 

 
Čl. VII. Závěrečná ujednání, bod 8 Smlouvy se ruší bez náhrady. 
 

ČL. III – ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
1. Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě 001037 00 09 z 30. 12. 2009 je vyhotoven ve dvou originálních 

stejnopisech, z nichž jeden obdrží majitel za ízení a jeden dopravce. 

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě uzavírají svobodně a dobrovolně a 
je závazný i pro jejich p ípadné právní nástupce. 

3. Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních 
stran. 

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní 
tajemství ani za důvěrné informace. 

5. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 5 ke Smlouvě se nemění a zůstávají 
v platnosti. 

6. Obsah Smlouvy lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, odsouhlasenými a 
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 
 

V Praze dne: ……………………… V Mníšku pod Brdy dne: ………………… 
 
Za majitele za ízení: Za dopravce: 
 
 
 
 
………………………………………. ……………………………………..….. 

Mgr. Martin Gillar Martin Uher 
p edseda p edstavenstva jednatel 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, MARTIN UHER, spol. s r.o. 
akciová společnost 
 
 
 
 
………………………………………. 

JUDr. Jan Blecha 
místop edseda p edstavenstva 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 


