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Dodatek ke smlouvě o programátorském servisu a 
podpoře A-074 

uzavřené podle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění a zákona o právu autorském  
č. 121/2000 Sb. v platném znění  

Smluvní strany  

Firma  : Bořek Špička 

Ulice  : Strážky 14 

Sídlo  : Ústí nad Labem 

Zastoupená : Bořek Špička 

Bankovní spoj.: XXXXX 

IČO/DIČO : 65095987 
dále jen „POSKYTOVATEL“ na straně jedné 

a 

Firma  : Město Litoměřice 

Ulice  : Mírové náměstí 15/7 

Sídlo  : Litoměřice 
Zastoupená : 
Bankovní spoj.: 

IČO/DIČO : 00263958 
uživatelské číslo: 52803 

dále jen „UŽIVATEL“ na straně druhé 
 

se dohodly na této změně: 

I. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Změna článku 6. CENA bod 6.1 původní smlouvy. 

II. ZMĚNA CENY 

2.1 Cena za programátorský servis je stanovena podle Zákona o cenách č. 526/1990 Sbírky  

a to dohodou na 41700,- Kč bez DPH ročně.  V případě uzavření smlouvy v průběhu roku 

později než v měsíci lednu je cena programátorského servisu v prvním roce stanovena jako 

alikvotní část roční ceny.  

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3,1 Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv zákon o 
registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání 
splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS. 

3.2 Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona č.  

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této 

smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se 

neuveřejňují. 

 

3.3 Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejněním v ISZR. 

 

3,4 Dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, každé s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží 

uživatel a dvě poskytovatel. 
 
 
 
 
 
Datum, razítko a podpis     Datum, razítko a podpis 
 
 
 
 
 
Mgr. Bořek Špička      
za POSKYTOVATELE     za UŽIVATELE 


