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Dodatek č.1 ke Kupní smlouvě 

dle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku 

číslo smlouvy kupujícího: DOD20180067 

číslo smlouvy prodávajícího:  

 

 

1. Smluvní strany 
 

Kupující:  Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Sídlo:   Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

Registrace:  Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B. 1104 

Zastoupen:  xxxxxxx 

Kontaktní osoba pro věci technické:  

   xxxxxxxxx 

   xxxxxxxxx 

Kontaktní osoba pro věci smluvní: 

   xxxxxxxxx 

IČ:   61974757 

DIČ:   CZ61974757, plátce DPH 

Telefon/fax:  xxxxxxxxx 

Bankovní spojení: xxxxxxxxx 

Číslo účtu:  xxxxxxxxx 

(dále jen kupující) 
 

a 
 

Prodávající:  Milan Hroch 
Sídlo:   Bludov, Za Školou 833, PSČ 789 61 

Registrace:  Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 12893 

Zastoupen:  Milanem Hrochem 

Kontaktní osoba pro věci technické:  

   Milan Hroch 

   Tel.: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxx 

Kontaktní osoba pro věci smluvní: 

   Milan Hroch 

   Tel.: xxxxxxx, e-mail: xxxxxxx 

IČ:   60970456 

DIČ:   CZ5809300882 

Telefon/fax:  xxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxx 

(dále jen prodávající) 

 

 
 

Smluvní strany uzavřely dne 19. 4. 2018 v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního 

podniku Ostrava a.s. pod číslem NR-22-18-PŘ-Ta kupní smlouvu č. DOD20180067 (dále jen 

„smlouva“). 

 

 



 

Strana 2 (celkem 2) 

2.   Předmět dodatku 
2.1 Předmětem tohoto dodatku je rozšíření rozsahu plnění v souladu čl. 2. odst. 2.5. smlouvy 

o následující položku:  

1 316 ks  podkladnice U60………….xxx,-Kč/ks bez DPH 

2.2 Předmět plnění dle čl. 2. odst. 2.1 tohoto dodatku se prodávající zavazuje dodat do místa 

plnění dle čl. 4. odst. 4.1. smlouvy, a to nejpozději do 3 dnů od zaslání objednávky. 

 

3.  Ostatní ustanovení 

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. 

3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 vznikl dohodou obou stran.  

3.3 Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření. Smluvní strany 

berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv a 

souhlasí s jeho zveřejněním v plném rozsahu. Smluvní strany se dohodly, že toto 

zveřejnění zajistí kupující, přičemž se o tom zavazuje informovat prodávajícího bez 

zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu: xxxxxxxxxxxx nebo do jeho datové 

schránky.  

3.4 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost 

originálu a každá strana obdrží jedno vyhotovení dodatku smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za prodávajícího:     Za kupujícího: 

V Šumperku dne                          V Ostravě dne  

 

 

 

  

…………………………………….     ………………………………….. 

Milan Hroch                                                     xxxxxxxx 

           xxxxxxxx 

 


