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Dodatek č. 1 
 

Smlouva o spolupráci a využití střešního prostoru 
uzavřená podle § 1746 zák. č. 89/2012 - Obč. zák. 

Článek 1 
Smluvní strany 

Správce: Kolektory Praha, a.s. 
 se sídlem: Pešlova 3/341, 190 00 Praha 9 

zastoupená: Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva a  
Ing. Vítězslavem Gloserem, místopředsedou představenstva 

  IČO: 26714124 
DIČ: CZ26714124 

 spisová značka B 7813 vedená u Městského soudu v Praze 
 (dále jen správce) 

a 

Uživatel:  GLOB Production, s.r.o. 
 se sídlem: Na Bečvářce 736/23, 160 00 Praha 6 
 zastoupená: Ing. Petrem Simandlem 
 IČO: 27653021 
 DIČ: CZ27653021 
 spisová značka C 121760 vedená u Městského soudu v Praze 
 (dále jen uživatel) 
 
 

Článek 2 

Předmět smlouvy 

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 smlouvy je změna termínu ukončení spolupráce z 30.11.2016 na 
31.3.2017.  
 

Mění se Článek 4, bod 3., který nově zní takto: 

 

3. Konečný termín pro ukončení spolupráce je 31.3.2017, pokud se smluvní strany nedohodnou 
předem na jiném termínu. Pro případ nedodržení termínu (prodlení s odevzdáním vyklizeného 
střešního prostoru) je smluvní pokuta 5.000,00 Kč za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná, 
jakmile na ní vznikne nárok a bude vyúčtována fakturou se splatností 10 dní od vystavení faktury. To 
platí pro všechny smluvní pokuty touto smlouvou sjednané. 

 

Dále se mění Článek 5, bod 2., který nově zní takto:  

 

2. Uživatel se tedy naopak zavazuje nejpozději k termínu předání do 31.3.2017 

a) vyčistit střechu PU – včetně oplechování a vnějších ocelových konstrukcí na objektu,  

b) opravit všechna případná poškození na stavební části PU uživatelem způsobená, 

c) provést nový nátěr oplechování atiky,  

d) provést nový ochranný nátěr střešní izolační krytiny (Reflexol, příp. nátěr na střešní asfaltové pasy), 

e) provést proplach střešního svodu dešťové kanalizace. 
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Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č.1 byl zveřejněn v evidenci smluv 
společnosti Kolektory Praha, a.s. přístupné na webových stránkách společnosti v rozsahu údajů 
vymezených platnými právními předpisy o svobodném přístupu k informacím a respektujících 
utajované skutečnosti, ochranu osobních informací a obchodního tajemství. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají i nadále 
v platnosti. 

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, tři výtisky obdrží správce 
a jeden uživatel. 

 

V Praze dne:  V  Praze dne:  

Správce: Kolektory Praha, a.s. Uživatel: GLOB Production, s.r.o. 

 

                                                                                    

 

----------------------------------------------        ---------------------------------------------- 

     Ing. Petr Švec               Ing. Petr Simandl    
 předseda představenstva              

 

 

 

----------------------------------------------         

 Ing. Vítězslav Gloser  

místopředseda představenstva  

 


