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Dodatek č. 1 

K rámcové smlouvě o dílo – Provádění prohlídek ražených tunelů a štol 
ze dne 25.08.2008, č. 000399 00 08 

 

 

Smluvní strany  

 

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

zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva 

  JUDr. Janem Blechou, místopředsedou představenstva 

IČO: 00005886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1 

číslo účtu:  1930731349/0800  

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

(dále jen „Objednatel“) 
 

          a 

 

Energie – stavební a báňská a.s.  

se sídlem:      Vašíčkova 3081, Kladno, 272 04 

zastoupená:      Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva 

IČO:  45146802 

DIČ: CZ45146802, plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu:  1000141/0100  

OR:  MS Praha, sp. zn. oddíl B, vložka 1399 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

dodatek č. 1 

k rámcové smlouvě O dílo 

 

(dále jen „Dodatek“) 
 

 

Smluvní strany se uzavřením tohoto Dodatku dohodly na následujících změnách 
výše uvedené smlouvy (dále jen „Smlouva“). 

 

1. Na straně objednatele se mění kontaktní osoba takto: 

Kontaktní osobou objednatele pro spolupráci se zhotovitelem je p.  
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2. Na straně zhotovitele se mění kontaktní osoba takto: 
 Kontaktní osobou zhotovitele pro spolupráci s objednatelem je směnový technik HBZS 

Praha p. 

 

3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 

 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku. 
Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat 
informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a že 
veškeré informace týkající se této Smlouvy budou bez výjimky poskytnuty třetím osobám, 
pokud o ně požádají.  
 

5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 
Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel rovněž jedno vyhotovení. 
 

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

 

 

V Praze dne:  V Praze dne:  

 

Za Objednatele        Za Zhotovitele 

 

 

 

             

---------------------------------------------  ------------------------------------------ 

Mgr. Martin Gillar                                Ing. Zdeněk Osner, CSc. 

předseda představenstva     předseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,    Energie – stavební a báňská a.s. 
akciová společnost              

 

 

 

 

---------------------------------------------   

JUDr. Jan Blecha   

místopředseda představenstva  

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  

akciová společnost         
 


