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Dodatek č. 1  
ke smlouvě o nájmu vozidla ze dne 21. 10. 2020  

uzavřené podle § 2201 a násl. a § 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) mezi smluvními stranami: 

 
Smluvní strany 
č. smlouvy  č. smlouvy   

                            8 7 / 1 8 0 / 2 0 2 0 

Pronajímatel:  Nájemce:  

ŠKODA AUTO a.s.  
Česká republika –  
Nejvyšší kontrolní úřad  

Se sídlem:  
tř. Václava Klementa 869, 
Mladá Boleslav II 
293 01 Mladá Boleslav 

 Se sídlem:  Jankovcova 2, 170 04 Praha 7 

Zastoupena: 
Ing. Jan Pícha 

 Zastoupena: Ing. Vladimír Sloup 
Ing. Karel Starý 

Funkce: 
Vedoucí Prodeje ČR 

 Funkce: 
ředitel odboru hospodářské 
správy Vedoucí Servisní služby ČR 

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Keharová  
Kontaktní 
osoba: 

Ing. Vladimír Sloup 

Funkce: 
Specialista prodeje – Státní 
správa  

 Funkce: 
ředitel odboru hospodářské 
správy 

Tel.: +420 704 940 675  tel: +420 602 375 942 

IČ: 00177041  IČ: 49370227 

DIČ: CZ00177041  DIČ: není plátce DPH 

Zapsaná v obch. 
rejstříku: 

u Městského soudu v Praze, 
oddíl B, vložka 332 

   

Bankovní spojení: 
UniCredit Bank Czech Republic, 
a.s. 1000053254/2700 

 
Bankovní 
spojení: 

30027001/0710 

 
 
Dále též „Smluvní strany“ 
 

Uzavírají tento Dodatek č. 1: 
 

1. Účel dodatku 
Účelem tohoto dodatku je změna doby předání a užívání pronajatého vozidla s ohledem na 
nepředvídatelné a neočekávané objektivní skutečnosti spočívající ve výrazném omezení produkce čipů 
nezbytných pro automobilový průmysl způsobených zejména koronavirovou krizí, vyřazením provozu 
několika továren, které je produkují, a následným paralyzováním dodávek evropským výrobcům 
automobilů včetně ŠKODA AUTO a.s.. 
 
2. Předmět smlouvy 
Smluvní strany sjednávají změnu předmětu smlouvy (uvedeno v článku č. 1). Nově se pronajímatel 
zavazuje přenechat nájemci do užívání osobní vozidlo na dobu určitou, a to až do 10. 2. 2023 s tím, že 
vozidlo zůstává totožné.  
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3. Nájemné, fakturační a platební podmínky 
Smluvní strany sjednávají, že nájemce uhradí pronajímateli jednorázově nájemné za celou dobu užívání 
vozidla ve výši 90 458 Kč s DPH (slovy: devadesáttisícčtyřistapadesátosmkorunčeských). 
 
4. Závěrečná ustanovení  
Všechna ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti. 
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
Tento dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě. 
Pronajímatel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1, všech jeho 
případných příloh na internetových stránkách objednatele, na e-tržišti a na profilu zadavatele 
s nepřetržitým dálkovým přístupem.  
 
 
 
V Praze dne      V Praze dne  

Za pronajímatele:     Za nájemce:   
ŠKODA AUTO a.s.  Česká republika – Nejvyšší kontrolní úřad 

 
 
________________________           ______________________________ 
         Ing. Jan Pícha                                                   Ing. Vladimír Sloup 
     Vedoucí Prodeje ČR                            ředitel odboru hospodářské správy 
 

 
  

 ________________________ 
           Ing. Karel Starý 
    Vedoucí Servisní služby ČR       
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