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Dodatek č. l smlouvy o plné1n servisu a údržbě 

č. SML-K-SMS-18005 (dále jen "Dodatek") 

Číslo smlouvy: 
Poskytovatel (,,Kast"): 

KAST, spol. s r.o. 

SML-K-SMS-18005- dodatek čl 

Objednatel (,,Zákazník"): 

�na: ]vysoká škola chemicko-technologická v Pra;J 
__ l Sí_dlo: __li,echnická 1905/5, l 66 28 Praha 6 _Lednická 17, 198 00 Praha 9 

c--------r �-- -

� .� 4530774 l � �CZ4530774 l 
Zapsáno v OR vedeném u Městského soudu v Praze, 
oddíl C, vložka 7989 

� xxxxx I Email j xxxxx

�oupena: xxxxx, jednatelem společnosti 

IČ: 60461373 _L DIČ: CZ60461373 

Kontak;ní osoba: I xxxxx 
----

-+--- . 
Tel.: xxxx   Email: ·r xxxxx

Zastoupena__: _ �xxxxx, kvestorka
�kovní spojení: xxxxx  č.ú. xxxxx �nkovní spojení: 

oba společně dále jen "Smluvní strany", každý jednotlivě dále jen "Smluvní strana" 
Předmět DodatkuI.

Ixxxxx  č.ú. xxxxx 

l) Smluvní strany uzavřely dne 10. 5.2018 Smlouvu o plném servisu a údržbě (dále jen·· Smlouva").
2) Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak. jak je uvedeno v tomto Dodatku.

li. Doha tnání Smlouv�
I) Čl. U odst. I) Smlouvy se mění tak, že správně zní:

,,Smlouva se uzavírá na dobu 24 měsíců s platností od I. 4. 2018 do 31. 3. 2020."

II I. Poplatk� 
I) Do čl. Ill Smlouvy se přidává druhý odstavec, který zní:

- - -- -

�p!atek za kopie/tisk v období od 1.4.2019 do 31.3.2020 
�'·'plmd. ,a daht Č'll kor1c u,k \-4 

-- Kč xxx 
Poplatek ;a dalš1 bare, 11,,u h.opil ti,k A-4 Kč xxx 
f aktur.ll't' J..op11 thkll pruJ.:zdu Měsíčně zpětně 
.lc:dnurn;:o,, pnplat<:J.. ;a 111'taldc'I /ai11<.:111 o 

.kd11or.11," > puplatd, ;a 1a,kokn1 <1bsluh> o 

IY. Společná ustanonní 
l) Ustanovení Smlouvy, výslovně neuvedené v tomto Dodatku, zůstavají nezměněny.

V. Zá,črečná ustancncní

l) Smluvní strany berou na vědomí, že podpisem tohoto Dodatku naplňuje Smlouva a všechny její dodatky podmínky,
stanovené v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí VŠCHT Praha. V registru smluv nebude
zveřejněno obchodní tajemství Smluvních stran.

2) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a nemají k němu žádných výhrad, a na důkaz
toho připojují své podpisy. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze
Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

3) Tento Dodatek nabyde účinnosti ke dni jeho podpisu a platnosti ke dni zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne  

za Zákazníka za KAST 
                , kvestorka 

-

r 

-~,,74\ 

společnosti 


