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__________________________________________________________________________________ 

 

DODATEK Č. 1   
k Rámcové kupní smlouvě 

(dále jen „Dodatek č. 1“) 
 

____________________________________________________________________________________ 

 
Číslo Smlouvy Objednatele: 0224001450                                       Číslo Smlouvy Dodavatele: 

 

 

Letiště Praha, a. s. 

sídlo: Praha 6, K letišti 6/1019, PSČ: 160 08 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003 
IČO: 282 44 532 
DIČ: CZ699003361 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. 
číslo účtu (CZK): 801812025/2700 
  
  
(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Ecolab Hygiene s.r.o. 

sídlo:  Brno, Hlinky 118, PSČ: 603 00 , 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl  C, vložka 8962 
IČO: 46995935 
DIČ: CZ46995935 
bankovní spojení: KB Brno-město 
číslo účtu: 74005-621/0100 
 

(dále jen „Dodavatel“) 

 
(Dodavatel a Objednatel dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“) 
 
Strany uzavřely dne 09.02.2015 Rámcovou kupní smlouvu, ev. č. smlouvy Objednatele: 0224001450 
(dále jen „Smlouva“).  
 
Strany se dohodly, že Smlouvu mění a doplňují takto:  
 

 
I. 

Dohodnuté změny 
 

1. Strany se dohodly, že Čl. II. se rozšiřuje o nový odstavec 2.3 v tomto znění: 
 
 

„2.3“ Strany se dohodly, že Zboží dodávané na základě Smlouvy je oprávněna objednávat za 
podmínek dohodnutých v této Smlouvě (včetně dohodnutých cen) také společnost Český 
Aeroholding, a.s., IČO: 248 21 993, se sídlem Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08, Česká 
republika (dále jen „ČAH“) a všechny společnosti, ve kterých ke dni odeslání příslušné 
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objednávky společnost ČAH vlastní přímo nebo nepřímo podíl (dále jen společně „Spolupracující 
společnosti“). Platí, že odesláním první Objednávky příslušná Spolupracující společnost vyslovila 
souhlas s podmínkami dohodnutými v této Smlouvě, uzavřela s Dodavatelem samostatnou 
smlouvu se stejnými podmínkami a zavazuje se řídit se těmito podmínkami. Pouze Spolupracující 
společnost, která je uvedena v záhlaví této Smlouvy jako smluvní strana, je oprávněna 
dohodnout se na změně podmínek této Smlouvy v zastoupení všech dotčených Spolupracujících 
společností. Cena dílčího plnění poskytovaného  Spolupracujícím společnostem bude 
fakturována přímo Spolupracující společnosti, která si službu objednala. Dotčená Spolupracující 
společnost je povinna písemně oznámit Dodavateli své přesné fakturační údaje dle požadavků 
stanovených zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.“ 
 

 
II. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 
 
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech. Dodavatel obdrží jeden (1) a 

Objednatel jeden (1) stejnopis.  
 
3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. 
 
4. Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu Strany připojují své 

podpisy.  
 
 
 
V Praze dne 25. 5. 2015     V Praze dne 6. 5. 2015 
 
 
 
 
____________________________                        ________________________________ 
Ing. Jiří Kraus                  Mgr. Libor Skřička 
předseda představenstva     jednatel společnosti 
Letiště Praha, a. s.      Ecolab Hygiene s.r.o.   

   

 
 
      
____________________________                         
Ing. Tomáš Rohlena                  
místopředseda představenstva        
Letiště Praha, a. s.  


