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Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytnutí služeb 
Hybridní pošty 

2018/01856 

 

 

a 

 

dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, nebo společně jako „Smluvní strany“ uzavírají v souladu s ustanovením 

§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“), tento dodatek ke Smlouvě o poskytnutí služeb Hybridní pošty (dále jen „Smlouva“). 

 

Česká pošta, s.p.  

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1 

IČO: 47114983 

DIČ: CZ47114983 

zastoupen:     Ing. Lubomír Fedák, Key Account Manager 

zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.,  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

korespondenční adresa: 

dále jen „ČP“  

Nemanická 2208/16, 370 20 České Budějovice 

Městská část Praha 3 

se sídlem:  Havlíčkovo nám. 700/9 

IČO:  00063517 

DIČ: CZ00063517 

zastoupena:   Jiřím Ptáčkem, starostou městské části   

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Česká spořitelna a.s. 

korespondenční adresa: 

 

dále jen „Objednatel“ 

Havlíčkovo  nám. 700/9, Praha 3 
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1. Ujednání 

1.1 Smluvní strany se dohodly na změně obsahu Smlouvy o poskytnutí služeb Hybridní pošty č.2018/01856 

(dále jen Smlouva), a to následujícím způsobem.  

1.2 Článek 8 odst. 8.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním: 

„8.1   Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2019 nebo do doby, kdy Objednatel 

uzavře smlouvu s novým dodavatelem obdobné služby, podle toho, která z těchto skutečností nastane 

dříve. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu Smluvních stran, nejdříve však dnem zveřejnění 

v registru smluv.“ 

2. Závěrečná ustanovení 

2.1 Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají dále v platnosti a účinnosti. 

2.2 Tento Dodatek č. 1 je platný dnem podpisu Smluvních stran a účinný dnem uveřejnění v registru smluv 

dle zákona o registraci smluv. 

2.3 Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 

obdrží po dvou výtiscích.  

 

 

 

V Českých Budějovicích dne: V  Praze dne: 

 

 

 

 

________________________________________ ________________________________________ 

Ing. Lubomír Fedák,  

  

Jiří Ptáček 

Key Account Manager   

Česká pošta, s. p. 

 

starosta městské části Praha 3 

 

 

 

 

 

 


