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DODATEK č. 1 

K RÁMCOVÉ DOHODĚ NA DODÁVKY ČIPOVÝCH 

PŘEDLAMINÁTŮ 

 

evidované u kupujícího pod č. 183/2018 

(dále jen “tento Dodatek”) 
 

mezi: 

 

Kupující:      STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 

se sídlem Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 

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:  UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s. 

číslo účtu:   200210010/2700 

č. účtu IBAN:    CZ44 2700 0000 0002 0021 0010 

SWIFT banky:  BACX CZPP  

 

(dále jen „kupující“) 

a 

 

Prodávající:  LUX - IDent s.r.o. 

se sídlem Tovární 368, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 

Králové, oddíl C, vložka 18296 

zastoupen:  Martinem Březinou, prokuristou 

       IČO:   25973959 

      DIČ:   CZ25973959 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:  86-32830287/0100 

č. účtu IBAN:  CZ51 0100 0000 8600 3284 0207 

SWIFT banky:  KOMBCZPPXXX 

 

(dále jen „prodávající") 

 

(dále společně označovány jako „smluvní strany“). 
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I. 
1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 10. 2018 výše uvedenou Rámcovou dohodu na 

dodávky čipových předlaminátů (dále toto znění jako „smlouva“). Smluvní strany se 
dohodly na snížení jednotkových cen předlaminátů s vybranými typy čipových modulů 
v případě, že bude v rámci dílčí dodávky dle smlouvy objednáno 50 000 a více ks 
konkrétního typu čipového modulu, u kterého se snížení jednotkové ceny uplatňuje. 

 
2. Na základě výše uvedeného a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany ve 
smyslu čl. XI odst. 1 smlouvy dohodly, že smlouva se mění takto: 

 
Dosavadní Příloha č. 2  - Ceník, se ruší a nahrazuje novým zněním přílohy č. 2 - 
Ceník, které je přiloženo k tomuto Dodatku jako příloha č. 1.  

 

 
II. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti a 
účinnosti. 

2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom výtisku. 

3. Prodávající bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 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 kupující. 

4. Smluvní strany se dohodly, že plnění předmětu smlouvy dle objednávky č. 00190687 
ze dne 30. 5. 2019 uskutečněné před účinností tohoto Dodatku se považuje za plnění 
dle smlouvy ve znění tohoto Dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí 
smlouvou ve znění tohoto Dodatku. 

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je: 

Příloha č. 2 - Ceník 
 

6. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v 
registru smluv podle zákona o registru smluv.  

 

 

 

V Praze dne _______________  V Lanškrouně dne _______________ 

 

 

 

___________________________   ___________________________ 

Tomáš Hebelka, MSc  Martin Březina 

generální ředitel  prokurista 

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik  LUX - IDent s.r.o. 

 

 


