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_______________________________________________________________________ 

 

DODATEK č. 1 k DOHODĚ O SERVISU APLIKACE NEN 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami: 
 

 

 

 

 

Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj 
jako Objednatel 

 

 

 

a 

 

 

 

TESCO SW a.s. 

 

jako Poskytovatel  

 

 

 

  



DODATEK č. 1

K DOHODĚ O SERVISU APLIKACE NEN
uzavřené dne 25. 07. 2019 (dále jen „Dohoda“)

1. Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj
se sídlem: Staroměstské náměstí 6, Praha 1, PSČ 110 15
IČO: 660 02 222
jednající: Ing. Stanislav Bogdanov, ředitel odboru národních a EU informačních

systémů
bankovní spojení:
(dále jen „Objednatel“)

a

2. TESCO SW. a.s.
se sídlem: tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc
IČO: 258 92 533
DIČ: CZ699000785
zápis v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2530
jednající: předseda představenstva
bankovní spojení:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně označováni rovněž jako „Smluvní strany“);

uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „OZ“) a § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, níže uvedeného dne tento Dodatek (dále jen „Dodatek“);

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Smluvní strany spolu uzavřely Dohodu o servisu aplikace NEN a

(B) pro účely plnění je nezbytné upravit vztahy mezi Smluvními stranami,

dohodly se Smluvní strany na následující změně Dohody:

1. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

1.1 Čl. 26.11 Dohody se mění tak, že jeho znění je následující:

„26.11: Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodů, a to
s výpovědní dobou 6 (šest) měsíců ode dne doručení písemné výpovědi Poskytovateli,
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které počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení 
výpovědi.“ 

2. CENA PLNĚNÍ 

 

2.1 Do Dohody doplněn článek 17.7, jehož znění je následující: 
 

„17.7: Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je u všech Služeb den podpisu příslušného 
protokolu oprávněnými osobami Smluvních stran.“ 

 

 

3. PLATNOST A ÚČINNOST DODATKU 

 

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
uveřejněním v registru smluv. 

 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že 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), tuto smlouvu v registru smluv uveřejní Ministerstvo pro místní 
rozvoj. 

 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedočená zůstávají v platnosti a nezměněna.  
 

4.2 Poskytovatel podpisem tohoto Dodatku bere na vědomí a souhlasí, že tento Dodatek bude 

uveřejněn v souladu s § 219 ZZVZ.  
 

4.3 Tento Dodatek se řídí právním řádem České republiky, dále pak OZ a příslušnými právními 
předpisy souvisejícími. 

 

4.4 V případě, že některé ustanovení tohoto Dodatku bude v budoucnosti posouzeno z důvodu 
nesrozumitelnosti nebo neurčitosti jako zdánlivé (nicotné), a nepodaří-li se tuto 

nesrozumitelnost či neurčitost ujednání dodatečně mezi Smluvními stranami vyjasnit, pak 
se posoudí vliv takové vady na Dodatek analogicky podle ustanovení § 576 OZ tak, že 
týká-li se důvod neplatnosti jen takové části právního jednání, kterou lze od jeho ostatního 
obsahu oddělit, je neplatnou jen tato část, lze-li předpokládat, že by k právnímu jednání 
došlo i bez neplatné části, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. 

 

4.5 Vzhledem k povinnosti Objednatele ve smyslu § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů je tento Dodatek vyhotoven pouze v 1 

elektronickém vyhotovení. 
 

4.6 Obsah Dodatku je nutno vždy vykládat v souladu s účelem, obsahem a podmínkami 
Smlouvy. 

 

4.7 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

 



V Praze, dne V Olomouci, dne

Objednatel Poskytovatel
Ing. Stanislav Bogdanov

ředitel odboru národních a EU předseda představenstvainformačních systémů
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