
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB  
 
MultiSport Benefit, s.r.o. 
se sídlem Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4 
IČO: 24715298 
DIČ. CZ24715298 
jednající XXX 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 168281 
(dále jen „Poskytovatel“) 

a 
 
Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu  

se sídlem Šrobárova 48, Praha 10, 100 41 

IČO: 00023817 

DIČ:  CZ00023817 

jednající: Mgr. Irenou Storovou, MHA, ředitelkou 

(dále jen „Klient“) 

(Poskytovatel a Klient dále každý jednotlivě také jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“) 
 

níže uvedeného dne, měsíce a roku se na základě vzájemného konsenzu dohodly na tomto 
 

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb 
 

Čl. I. 

1. Smluvními stranami byla dne 19. 4. 2018 podepsána Smlouva o poskytování služeb, na základě níž se Poskytovatel 

zavázal poskytovat Klientovi službu spočívající ve zpřístupnění produktů a služeb zahrnutých do Programu MultiSport 

Uživatelům definovaným v této smlouvě a Klient se zavázal zaplatit Poskytovateli za tuto službu dohodnutou odměnu 

(dále jen „Smlouva“). 

 

2.  Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to tak, jak je uvedeno níže v tomto dodatku. 

 
 

Čl. II. 

1. Smluvní strany tímto mění § 5, odst. 5.1, pododstavec 5.1..4. Smlouvy, který se vypouští a nahrazuje se následujícím 
zněním: 

 
5.1..4.  Za každé Dítě uvedené na Seznamu paušální částku 400 Kč (slovy: čtyři sta korun českých), celá částka je 

hrazená Zaměstnancem. 

 

 

Čl. III. 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.  

 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.  

 

3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Vyhotoven je ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních 

stran obdrží po jednom. 

 
 
 
V Praze dne 1. 1. 2019     V Praze. dne 4. 2. 2019 
 
 
 
…………..…………..…      …………………………… 
MultiSport Benefit, s.r.o.     Státní ústav pro kontrolu léčiv 

XXX       Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka 


