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DODATEK č. 1
k Příkazní smlouvě ě. 2015000146 uzavřené dne 25.2.2015

1. Jihočeské divadlo, příspěvková organizace

MgA. Lukášem Prudkém - ředitelem

Dr. Stejskala 424/19, 370 47 České Budějovice

00073482

CZ00072482

zastoupen: 

se sídlem:

IČ:

DIČ: 

bankovní spojení:

Jihočeské divadlo, příspěvková organizace jo plátcem DPII.

Kontaktní osoby na straně Příkazce: Gabriela Kudláčková, vedoucí obchodního oddělení

jako Příkaz.ee na sírane jedné

a

2. Statutární město České Budějovice

zastoupeno: Mgr. Ivou Sedlákovou, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Magistrátu
města České Budějovice, na základě plné moci čj. KP ~PO/128/2014/EPM/3 9 
ze dne 2. 4. 2014

se sídlem:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

nám. Př. Otakara II., 1/1. 

370 92 České Budějovice 

00244732 
CZ00244732 

Česká spořitelna a.s.
č. ú. 5114592/0800, 4209282/0800
Statutární město České Budějovice je plátcem DPH.

Kontaktní osoby na straně Příkazníka:

ve věcech obchodních: Mgr. Iva Sedláková, odbor kultury a cestovního ruchu 

ve věcech provozních: Eva Milotová, odbor kultury a cestovního ruchu 

ve věcech technických: Ing. Josef Šmejkal, odbor informačních a komunikačních technologií 

jako Příkazník na straně druhé

ČI. 1

1. Smluvní strany se na základě ustanoveni ČI. 11. odst. 11.2 Příkazní smlouvy č. 2015000146 (dále 
jen „smlouva4') dohodly na změně ustanovení ČI. 5 odst. 5.1. bod 5.1.3.

2. Původní text ČL 5 odst. 5.1. bod 5.1.3. se vypouští a nahrazuje se novým textem tohoto zněm: 
„5.1.3. ve formě refundace bankovních výloh ve výši 1,3 % (včetně DPH ve výši stanovené 
právními předpisy platnými v době zdanitelného plnění) z hodnoty transakcí uskutečněných přes 
internet/'
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CL 2

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden 
exemplář.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3. Příkazce bere na vědomí, že na tento dodatek se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Účastníci po dohodě souhlasí, že 
tento dodatek může být bez omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách města České 
Budějovice (www.c-budeiovice.cz). Příkazce bere dále na vědomí, že Příkazník je povinen či 
oprávněn tento dodatek, jakož i jiné skutečnosti zněj nebo z jeho naplňování vyplývající, 
uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních 
předpisů.

4. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle. 
Účastníci dále prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

5. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., v platném znění.

V Českých Budějovicích dne
2 2 -02- 20:9

Ms A. Lukáš Průdek

V Českých Budějovicích dne ...1.3. "03“ 23*9

ředitel Jihočeského divadla, p. o. vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Příkazce

http://www.c-budeiovice.cz

