
Smluvní strany:

1. Operátor ICI“, a.s.

se sídlem Dělnická 213/12, Praha 7 - Holešovice, 170 O0

IČ: 027 95 231

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19676

zastoupena: Michalem Fíšerem, MBA, předsedou představenstva a Bc. Petrou Burdovou,

místopředsedou představenstva

(dále jen „podnájemce")

2. Pražská energetika, a.s.

se sídlem Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10

IČ: 601 93 913

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405

Zastoupena lng. Miloslavem Nerglem, vedoucím sekce Podpůrné služby, na základě vnitřního

předpis u a Ing. Pavlem Špásem, vedoucím oddělení Řízení technických a administrat.

služeb, na základě vnitřního předpisu

Osoba zmocněná k jednání ve věcech smluvních: Ing. Adam Čečák,

(dále jen „nájemce")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK c. 1

KE SMLOUVĚ o PODNÁJMU MOTOROVĚHO VOZIDLA č. G 3500/01/2017/017

|.

Úvodní ustanovení

1) Smluvní strany uzavřely dne 07.06.2017 smlouvu o podnájmu motorového vozidla č. G

3500/01/2017/017 (dále jen „smIouva"), na jejímž základě nájemce přenechal podnájemci do

užívání motorové vozidlo Volkswagen e-Golf ve smlouvě blíže specifikované.

2) Sohledem na skutečnost, že doba podnájmu motorového vozidla Volkswagen e-Golf je

sjednána na dobu určitou, shodly se smluvní strany na oboustranném zájmu o prodloužení

podnájmu tak, jak je stanoveno níže.

II.

Předmět dodatku

1) Smluvní strany se ujednaly, že článek Il. odst. 1. smlouvy nahrazují následujícím zněním:
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,1. Motorové vozidla je poskytnuto k užívání do podnájmu na dobu určitou, a to na dobu od 10.07.

2017 da 10.07.2019"

Z) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

III.

Závěrečná ujednání

1) Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a

vážnou vůli, nebyl uzavřen vtísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož smluvní

strany připojují své podpisy.

2) Právní vztahy tímto dodatkem č. 1 výslovně neupravené, se řídí právním řádem České

republiky.

3) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze

smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

4) Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti jeho

zveřejněním v registru smluv.
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