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Dodatek č. 1  
 

ke Smlouvě o dodávce ekonomického informačního systému a poskytování 

servisní podpory č.j. SPH 2768/2018 (č. dodavatele 1543/18) ze dne 

2.11.2018  
 

 

Smluvní strany 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupená: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxxxx 

číslo účtu: xxxxx 

plátce DPH 

(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“) 

 

a 

 

MÚZO Praha s.r.o. 
se sídlem: Politických vězňů 15, 110 00 Praha 1 

zastoupená: Ing. Petrem Zaoralem a Janem Maršíkem, jednateli 

IČO: 49622897 

DIČ: CZ49622897 

bankovní spojení: xxxxx 

číslo účtu: xxxxx 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedením Městským soudem v Praze,  

pod spisovou značkou oddíl C, vložka 24646 

plátce DPH 

(dále jen „dodavatel“ nebo „účastník“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1  

ke Smlouvě o dodávce ekonomického informačního systému a poskytování servisní podpory 

č.j. SPH 2768/2018 (č. dodavatele 1543/18) ze dne 2.11.2018  (dále jen „smlouva“) 

http://www.hrad.cz/
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Článek 1 

Předmět dodatku 

1. Článek II., Předmět smlouvy, odst. 1 písm. b) smlouvy se doplňuje takto: 

„Smluvní strany sjednávají, že dodávaný EIS od 1.1.2019 dodavatel rozšíří o modul „EIS 

JASU CS – dodatečné informace o vlastnících účtů“. Tento modul bude součástí EIS po 

dobu trvání uzavřené smlouvy. K tomuto modulu se dodavatel zavazuje poskytnout 

objednateli všechny potřebné licence včetně licencí pro jeho provoz.“ 

2. Článek IV., Cena, odst. 1 smlouvy se doplňuje takto: 

„Cena rozšíření EIS o modul „EIS JASU CS – dodatečné informace o vlastnících účtů“ se 

sjednává ve výši 19.800,- Kč  bez DPH (slovy devatenácttisícosmset korun českých).“  

3. Článek IV., Cena, odst. 2 smlouvy se doplňuje takto: 

„Cena rozšíření EIS o modul „EIS JASU CS – dodatečné informace o vlastnících účtů“ 

nemá vliv na výši sjednané ceny za poskytování servisní podpory EIS.“ 

4. Článek V., Platební podmínky, smlouvy se rozšiřuje o nový odstavec 7, který zní 

takto: 

„7. Cena za rozšíření EIS o modul „EIS JASU CS – dodatečné informace o vlastnících 

účtů“ bude uhrazena na základě daňového dokladu, který je dodavatel oprávněn vystavit 

společně s daňovým dokladem dle odst. 1 písm. (i) tohoto článku.“ 

 

Článek 2 

Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn. 

2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dodávce ekonomického informačního 

systému a poskytování servisní podpory č.j. SPH 2768/2018 (č. dodavatele 1543/18) ze 

dne 2.11.2018.   

3. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím 

k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. 

4. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a 

dodavatel jeden stejnopis. 

 

V Praze dne V Praze dne 

 

 

 

____________________________________ _____________________________________ 

Ing. Petr Zaoral, Jan Maršík Ing. Ivo Velíšek, CSc. 

jednatelé ředitel 

MÚZO Praha s.r.o. Správa Pražského hradu 

  
 

 

 


