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Dodatek č. 2 

(dále jen „dodatek“) 

ke smlouvě o poskytnutí servisních služeb 

uzavřené dne 31. 12. 2018, evidenční číslo z Centrální evidence smluv klienta: 180262 

(dále jen „smlouva“) 

 

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 

10, IČO: 00164801, bankovní spojení: ČNB Praha 1, číslo účtu: 7628001/0710, jejímž jménem jedná 

Mgr. Karolína Čermáková, vedoucí samostatného oddělení veřejných zakázek 

(dále jen „klient“) 

a 

QCM, s.r.o., se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno, IČO: 26262525, DIČ: CZ26262525, bankovní spojení: 

Sberbank CZ, a.s., číslo účtu: 4200251187/6800, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Brně, oddíl C, vložka 40722, poštovní a administrativní kontakt QCM, s.r.o., Heršpická 813/5, 639 00 Brno, 

jejímž jménem jedná Ing. David Horký, jednatel 

(dále jen „poskytovatel“) 

(klient a poskytovatel dále společně též jako „smluvní strany“ a každý z nich jednotlivě jako „smluvní strana“) 

 

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany se se závazností od 1. 5. 2019 dohodly na změnách smlouvy, jak jsou popsány níže 

v tomto dodatku. 

 

2. Změny smlouvy 

2.1 Smluvní strany se dohodly, že se znění odst. 6.5 v čl. 6 smlouvy mění a nově zní následovně: 

„6.5 Klient je povinen platit poskytovateli za poskytování servisních služeb podle čl. 5 této Smlouvy 

v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 této Smlouvy odměnu. Smluvní strany se dohodly, že výše 

odměny činí: 

a) 40.000 Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) bez DPH za měsíce leden, únor a březen 

2019; a 

b) 35.000 Kč (slovy: třicet pět tisíc korun českých) bez DPH za měsíc duben až prosinec 

2019; 

(dále jen „odměna“).“ 

2.2 Smluvní strany se dohodly, že se znění odst. 7.1 v čl. 7 smlouvy mění a nově zní následovně: 

„7.1 Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.“ 
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2.3  Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna. 

 

3. Ostatní a závěrečná ustanovení 

3.1 Poskytovatel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku včetně cenových údajů 

a příslušných metadat na profilu zadavatele a v Informačním systému Registr smluv v souladu 

s příslušnými právními předpisy a interními předpisy a pokyny klienta. 

3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Klient obdrží 2 vyhotovení a poskytovatel obdrží 

1 vyhotovení. 

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v Informačním systému Registr smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, přičemž 

toto uveřejnění provede klient. 

 

Poskytovatel     Klient 

V Brně, dne 30. 4. 2019    V Praze, dne 30. 4. 2019 

 
Ing. David Horký     Mgr. Karolína Čermáková 
jednatel      vedoucí samostatného oddělení veřejných zakázek 
QCM, s.r.o.     Česká republika – Ministerstvo životního prostředí 

 


