
Dodatek č. 1 

K rámcové smlouvě o poskytování služeb     

ev. č. 0224003687 

 

Letiště Praha, a. s., se sídlem K letišti 1019/6, 161 00 Praha 6,  

IČ: 282 44 532, DIČ: CZ699003361,  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003,  

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

číslo účtu: 801812025/2700 

 

(dále jen „Objednatel“) 

a  

ALTRON, a.s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 994/138, PSČ 142 21,  

IČ: 649 48 251, DIČ: CZ64948251,  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3609,  

bankovní spojení: Citibank a.s., Praha 6, Evropská 178  

číslo účtu: 2507810108/2600 

 

(dále jen „Dodavatel“) 
 
Objednatel a Dodavatel dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“ 
 

Preambule   

Vzhledem k tomu, že: 

A. Strany spolu uzavřely dne 15. 9. 2017 Rámcovou  smlouvu o poskytování služeb Poskytování 

servisních služeb na záložních zdrojích UPS, ev. č. Objednatele 0224003687 (dále jen 

„Smlouva“),  

B. V průběhu plnění Smlouvy vyvstala nepřetržitého monitoringu motorgenerátorů,  

      

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném a účinném znění následovně: 

I.  ZMĚNY SMLOUVY 

        

1.1. Příloha č. 1 „Seznam záložních zdrojů a jejich umístění“ se ruší a v plném rozsahu 

nahrazuje přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.   

      

1.2. Příloha č. 2 „Specifikace Prohlídek“ se ruší a a v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 2, 

která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.      

     

1.3. Příloha č. 3 „Ceník poskytovaných Servisních služeb a náhradních dílů“ se ruší a 

nahrazuje přílohou č. 3, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.  

 

 



 

 

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změny nadále 

v platnosti. 

 

2.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními Stranami.

             

2.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech  (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 

(tři) a Dodavatel jedno (1) vyhotovení. 

 

2.4. Strany závěrem prohlašují, že veškerá ustanovení a podmínky tohoto Dodatku č. 1 byly mezi 

nimi dohodnuty svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek 

a na důkaz toho připojují své podpisy.       

  

2.5. Přílohy:  

2.5.1. Příloha č. 1 Seznam záložních zdrojů a jejich umístění  

2.5.2. Příloha č. 2 Specifikace Prohlídek 

2.5.3. Příloha č. 3 Ceník poskytovaných Servisních služeb a náhradních dílů 

 
 
  

Za Objednatele: 

Dne  

Za Dodavatele: 

Dne  

______________________ __________________________ 

Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA Ing. Miloš Macúch 

předseda představenstva 

Letiště Praha, a. s. 

člen představenstva 

ALTRON, a.s. 

  

________________________ ___________________________ 

Ing. Milan Špaček Mgr. Stanislav Stejskal 

člen  představenstva 

Letiště Praha, a. s. 

člen představenstva 

ALTRON, a.s. 



 

 

 

 

 
 


