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Číslo smlouvy Kupujícího: 000721 00 16 

Číslo dodatku Kupujícího: 000721 02 16 

 

 

 

DODATEK č. 2 

ke smlouvě č. 000721 00 16 o pořizování hardwarového vybavení (dále jen „Smlouva“) 
 

 

Smluvní strany 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
Se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

Zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

 Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
IČ:  00005886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:  

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847 

 

(dále jen „Kupující“) 
 

 

a 

 

 

IMPROMAT – COMPUTER s.r.o. 

Se sídlem:  třída Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín 

Zastoupená: RNDr. Petrem Koželou, jednatelem 

IČ:  46992308 

DIČ:  CZ46992308, plátce DPH 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:   

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8573 

 

(dále jen „Prodávající“) 
 

uzavírají Dodatek č.2 ke Smlouvě č. 000721 00 16 (dále jen „Dodatek“) 

Preambule 

Vzhledem k tomu, že: 

A. Smluvní strany uzavřely dne 13. 10. 2016 Smlouvu, jejímž předmětem je pořizování 
hardwarového vybavení, přičemž ke Smlouvě uzavřely dne 18. 1. 2019 dodatek č.1, jehož 
předmětem byla úprava přílohy č.1 Smlouvy. 

B. Smluvní strany si tímto Dodatkem přejí upravit trvání účinnosti Smlouvy. 
 

Dohodly se Smluvní strany na následujícím: 
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I. Změna Smlouvy 

1. Bod 12. „PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY“, odst. 12.1 se ruší a nahrazuje se tímto zněním: 

 

„Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv a je uzavřena na dobu určitou, nejdéle do 13. 2. 2020“. 

II. Závěrečná ustanovení 

2. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti a účinnosti. 
 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si text Dodatku důkladně přečetly, veškerým ustanovením 
rozumí a souhlasí s nimi a žádná ze Smluvních stran nejedná v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. V případě, že by jakýkoli bod tohoto Dodatku byl v rozporu s ustanovením Smlouvy, 

mají ustanovení tohoto Dodatku přednost a Smluvní strany se zavazují jimi řídit. 
 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv 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), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany dále berou na 
vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále 
platí, že nebude-li Dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. 
Tento Dodatek bude uveřejněn bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho 
uzavření. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

5. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž Kupující 
obdrží jedno vyhotovení a Prodávající rovněž jedno vyhotovení. 

 

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

 

V Praze dne  Ve Zlíně dne 

 

 

 

……………………………………….   …………………………………. 
Ing. Petr Witowski     RNDr. Petr Kožela 

předseda představenstva    jednatel 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,    IMPROMAT – COMPUTER s.r.o. 

akciová společnost 
 

 

 

……………………………………… 

Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 


