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DODATEK č. 3 

Ke Smlouvě o dílo 

evidované u objednatele pod č. 12/2017 

(dále jen “Dodatek č. 3”) 

 
 
Objednatel: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 

se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, Česká republika 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl ALX, vložka 296 
zastoupený:  Tomášem Hebelkou, MSc, generálním ředitelem 
IČO:   00001279 
DIČ:   CZ00001279 
bankovní spojení: xxx 
číslo účtu:  xxx 
IBAN:   xxx 
SWIFT:  xxx  
 
(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 
Zhotovitel: Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH 

se sídlem D-81677 Mnichov, Prinzregentenstraße 159, Německo 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Mnichově, HRB 
148256 
zastoupený:  Barnabás Ferenczi, Head of Sales and Service Europe, 

Currency Management Solutions 
IČO:   HRB 148256 
DIČ:   DE 229960356 
bankovní spojení: xxx  
IBAN:   xxx 
SWIFT:  xxx 
 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
(dále společně jen „smluvní strany“) 
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I. 

1. V souladu s článkem XIV. odstavec 3 Smlouvy o dílo č. 12/2017 uzavřené dne 

30. 1. 2017 ve znění dodatku č. a dodatku č. 2 (dále jen „Smlouva”) a na základě 

žádosti zhotovitele o zvýšení cen o 2,1 % v souladu s článkem V. odstavec 4 Smlouvy 

(inflační doložka) zaslané objednateli dne 17. 1. 2019 se smluvní strany dohodly na níže 

uvedených změnách Smlouvy: 

 

a) Článek V. odst. 1 Smlouvy je nahrazen následovně: 

 

„1. Cena za provádění úkonů zhotovitele podle této smlouvy („full servis“) je 

stanovena paušální částkou bez DPH a činí € 62.792 (slovy: šedesát dva tisíc 

sedm set devadesát dva eur) za kalendářní rok.“ 

 

b) Článek V. odst. 3 Smlouvy je nahrazen následovně: 

 
„3. Cena podle odstavce 1 tohoto článku nezahrnuje ceny za dodatečné a volitelné 
služby, které jsou smluvními stranami sjednány následovně: 
 

a) cena dodatečného pozáručního servisu ve smyslu čl. II odst. 3 písm. a) činí 
€ 3.140 (slovy: tři tisíce sto čtyřicet eur) za každých dalších 200 provozních 
hodin zařízení na zpracování bankovek po překročení ročního limitu 2000 
provozních hodin; 

 

b) cena provedení upgradu nebo fine-tuningu zařízení na zpracování bankovek 
ve smyslu čl. II odst. 3 písm. b) činí  
 
za upgrade:  € 18.628 (slovy: osmnáct tisíc šest set dvacet osm eur) za 

každý změněný nominál bankovek  

za fine-tuning: € 5.132 (slovy: pět tisíc sto třicet dva eur) za každý změněný 

nominál bankovek 

(Uvedené ceny pro objednatele odpovídají jedné třetině plné ceny, dvě třetiny 

uhradí Česká národní banka); 

c) cena 24hodinové dosažitelnosti servisního technika ve smyslu čl. II odst. 3 
písm. c) činí € 1.361 (slovy: jeden tisíc tři sta šedesát jedna eur) za každý 
týden pohotovosti a € 419 (slovy: čtyři sta devatenáct eur) za každý zásah 
v sídle objednatele.“ 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou Dodatkem č. 3 dotčena a zůstávají v platnosti a 

účinnosti. 

 

 

II. 

Pro předejití jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dohodly, že cenu za provádění úkonů 

zhotovitele dle čl. V. odst. 1 Smlouvy ve výši dle Dodatku č. 3 je zhotovitel oprávněn účtovat 

ve smyslu VI. odst. 1 Smlouvy od II. čtvrtletí roku 2019, a to ve výši € 15.698 (slovy: 

patnáct tisíc šest set devadesát osm eur). 
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III. 

1. Dodatek č. 3 je sepsán v českém a anglickém jazyce ve dvou výtiscích s platností 

originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 3 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn po jeho podpisu Smluvními stranami 

prostřednictvím registru smluv. Veškeré úkony související se zveřejněním zajistí 

objednatel. 

3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v 

registru smluv podle zákona o registru smluv. 

 

 

 

V Praze dne_____________________ V Mnichově dne_____________________ 

 

Za objednatele:    Za zhotovitele: 

 

 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Tomáš Hebelka, MSc  Barnabás Ferenczi 
general director  Head of Sales and Service Europe  
 

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH 

 
 
 
 

___________________________ 

Stefan Kinshofer 
Head of Service office Europe  
  
Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH 

 

 


