Centrální evidence smluv provozovatele: 160 157

Dodatek č. 1
(dále jen „dodatek“)
ke smlouvě o poskytování vozidla uzavřené dne 27. 09. 2016
(dále jen „smlouva“)
dle ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany
ŠKODA AUTO a.s.
se sídlem:
tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav
jednající:
Miroslav Bláha, vedoucí prodeje Česká republika, na základě
oprávnění k zastupování poskytovatele ze dne 03. 03. 2015, a
Aleš Skřivánek, odborný koordinátor prodeje státní správě,
na základě oprávnění k zastupování poskytovatele
ze dne 18. 02. 2016
IČO:
00177041
DIČ:
CZ00177041 (je plátcem DPH)
bankovní spojení:
xxxxxxxxxx
číslo účtu:
xxxxxxxxxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 332
(dále jen „poskytovatel“)
a
Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
se sídlem:
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
jednající:
Ing. Martina Setzerová, ředitelka odboru provozního
IČO:
00164801
bankovní spojení:
xxxxxxxxxx
číslo účtu:
xxxxxxxxxx
(dále jen „provozovatel“)

I.
Úvodní ustanovení
Výše uvedené Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy, jak jsou popsány níže
v tomto dodatku.
II.
Změny smlouvy
Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 1 článku II. – Trvání nájmu, odstavce
1 článku III. – Nájemné a odstavce 2 článku IV. – Předání a převzetí vozidla výše
uvedené smlouvy, a to následovně:
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Článek II. odst. 1 smlouvy se tímto mění a nově zní:
1.

Poskytování vozidla se sjednává na dobu určitou od 04. 10. 2016
do 04. 05. 2017. V průběhu této doby je provozovatel oprávněn užívat vozidlo
výhradně pro svou potřebu a výhradně ke služebním účelům. Provozovatel
převezme vozidlo na základě písemné výzvy poskytovatele, a to nejpozději
do 31. 10. 2016.

Článek III. odst. 1 a 2 smlouvy se tímto mění a nově zní:
1.

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že provozovatel uhradí poskytovateli cenu
za poskytování plnění dle této smlouvy jednorázově za celou dobu užívání
vozidla dle čl. II. odst. 1. této smlouvy ve výši 48.708,- Kč včetně DPH (slovy:
čtyřicetosmtisícsedmsetosmkorunčeských).

2.

Cena za poskytování plnění dle této smlouvy je splatná na základě faktury,
kterou poskytovatel vystaví po převzetí vozidla provozovatelem.

Článek IV. odst. 2 smlouvy se tímto mění a nově zní:
2.

Provozovatel vrátí vozidlo poskytovateli včetně dvou klíčů a výše uvedených
dokladů na stejném místě, kde vozidlo převzal. Datum vrácení a předání vozidla
je smluvními stranami stanoveno na 04. 05. 2017 nejpozději do 17:00 hod.
III.
Závěrečná ustanovení

1.

Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

2.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost
originálu, přičemž poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a provozovatel obdrží dvě
vyhotovení.

3.

Poskytovatel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace, metadat
a dalších parametrů a celého znění tohoto dodatku včetně dohodnuté ceny
v souladu s příslušnými právními předpisy. Uveřejnění v Informačním systému
Registr smluv dle příslušného právního předpisu provede provozovatel

4.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními
stranami.
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Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku potvrzují, že obsah a práva
a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli, a že tento dodatek
byl uzavřen po vzájemném projednání. Na důkaz toho připojují své podpisy.
Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušného počtu vyhotovení tohoto
dodatku.

Provozovatel:

Poskytovatel:

V Praze, dne 27. 04. 2017

V Mladé Boleslavi, dne 27. 04. 2017

Ing. Martina Setzerová
ředitelka odboru provozního

Miroslav Bláha
vedoucí prodeje Česká republika,
na základě oprávnění k zastupování
poskytovatele ze dne 03. 03. 2015

Aleš Skřivánek
odborný koordinátor prodeje státní
správě, na základě oprávnění
k zastupování poskytovatele
ze dne 18. 02. 2016
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