
DODATEK Č. 1
ke Smlouvě č. 20170373 ze dne 21. 7. 2017

Česká republika - Správa
se sídlem:
právně jednajícŕ
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
kontaktní osoba:
telefon:
fax:
email:
datová schránka:
(dále jen ,,objednatel")

a

Obchodní firma:
se sídlem:
spisová značka:
zastoupena:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefon:
fax:
e-mail:
datová schránka:
(dále jen ,,poskytovatel")

státních hmotných rezerv,
Praha 5 - Malá strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85
Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek
48133990
CZ48133990
Česká národní banka, pobočka Praha
85508881/0710

4iqaa3x

VŠE PRO TISK s.r.o.
Písek - Pražské Předměstí, Čechova 406, PSČ 397 01
C 15419 vedená u Krajského soudu v českých Budějovicích
jiřím Římanem, jednatelem společnosti
28069153
CZ 28069153
Česká spořitelna, a.s.
5289122369/0800

5kibdju

(dále také společně ,,smluvní strany")

výše uvedené smluvní strany se v souladu s ČI. X. ,,Závěrečná ujednání", odst. 4 Smlouvy č.
20170373 ze dne 21. 7. 2017 (dále jen ,,Smlouva") dohodly na uzavřeni tohoto Dodatku č. 1,
kterým se Smlouva mění takto:

V záhlaví Smlouvy se u poskytovatele ruší nás|edujÍcÍ údaje:

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1002208176/2700

nahrazují se novými údaji takto:

bankovní spojení:
číslo účtu:

Česká spořitelna, a. s.
5289122369/0800

1



Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a
1 poskytovatel. Všechny stejnopisy mají platnost originálu.

3. Dodatek č. 1 se včetně Smlouvy vkládá do registru smluv vedeného podle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Uveřejnění smlouvy zajišt'uje objednatel.

4. Dodatek č. 1 je platný dnem, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako
poslední.

1 9 -11- 2018
V Praze dne...................

Za objednatele:
Česká republika -
Správa státních hmotných rezerv

I"

V P/šlu d,, A- 4/( ZOf/C

Za poskytovatele:
VŠE PRO TISK s.r.o.

j: ,, Ing. Miroslav Basel
ředitel Odboru zakázek

jiří Říman
jednatel společnosti
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