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D O D A T E K č. 1

ke Smlouvě o obchodní spolupráci a strategickém partnerství uzavřené dne 18. 1 .2001 mezi
smluvními stranami:
Statutární město Opava
IČ: 00300535
se sídlem: Opava, Horní nám.69, PSČ 746 26
zastoupené: Ing. Radimem Křupalou, primátorem
(dále také jen „Statutární město Opava“)
a
OpavaNet a.s.
IČ: 25860011
se sídlem: Opava, Příčná 2828/10, PSČ 746 01
vedená u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 2354
zastoupená: Ing. Markem Hájkem, předsedou představenstva
(dále také jen „OpavaNet a.s.“)
I.
Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 18. 1. 2001 uzavřely Smlouvu o obchodní spolupráci a
strategickém partnerství, na základě které se smluvní strany dohodly na spolupráci při investiční
výstavbě společnosti OpavaNet a.s. (dále jen také „smlouva“).
II.
Obě smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené smlouvy v níže uvedeném rozsahu.
Článek II. odst. 2 smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:
„Statutární město Opava souhlasí s uložením kabelů sítě a příslušenství sítě MAN do pozemků a
nemovitostí, které má ve svém vlastnictví.
Věcná břemena na vybudovanou a vystavenou síť MAN do účinnosti Dodatku č. 1 budou
Statutárním městem Opava zřízena bezúplatně. Od účinnosti Dodatku č. 1 budou věcná
břemena zřizována za úplatu ve výši stanovené příslušnými platnými Zásadami pro určení výše
úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy.“
Článek II. odst. 3 a 4 smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 ruší.
Článek II. odst. 6 smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:
„OpavaNet a.s. cenově zohlední strategické partnerství založené touto smlouvou individuálními
slevami při poskytování služeb pro Statutární město Opava, a to u služeb, které nepodléhají
výběrovým řízením nebo zadávání dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.“
Článek IV. smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

„Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy v plném rozsahu přecházejí na případné
právní nástupce obou smluvních stran. V případě postoupení smlouvy budou smluvní
strany postupovat dle ust. § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v
platném znění.“
III.
1. V ostatních bodech zůstává text smlouvy nezměněn.
2. Smluvní strany se v souladu s § 3028 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také
jen „občanský zákoník), dohodly, že práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy se budou řídit
tímto zákonem.
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3. Je-li nebo stane-li se kterékoli ujednání smlouvy neplatným, nemá to vliv na platnost ostatních
ujednání. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou
písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání
původnímu.
4. Ukáže-li se některé z ustanovení smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na
ostatní ustanovení této smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
5. Jakékoliv změny smlouvy lze provádět výlučně písemnou formou.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle.
7. Tento Dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s platností
originálu s tím, že každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.
8. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
9. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou statutárního města Opavy dne…………….
usnesením …..
10. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení
zveřejněn na oficiálních internetových stránkách Statutárního města Opavy (www.opava-city.cz).
Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v tomto dodatku, kdy je
tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a tedy Statutární město Opava má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat
osobní údaje v tomto dodatku obsažené.

V Opavě dne ……………..

V Opavě dne……….

……………………….
Za Statutární město Opava:
Ing. Radim Křupala

…………………………
Za OpavaNet a.s.:
Ing. Marek Hájek

