
Úřad vlády České republiky 
 

  

 

D O D A T E K   č. 10 
k inominátní smlouvě 

 

                                                                                                                  Číslo smlouvy ÚVČR: 09/465-0 

                                                                                                                  Číslo smlouvy IMPROMAT: 09/465-0 

 

 

 

Úřad vlády České republiky  

se sídlem nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01 

IČ: 00006599 DIČ: CZ00006599 

Zastoupený: Ing. Tomášem Kučerou, zástupcem ředitele Odboru informatiky 

Bankovní spojení: XXXXX 

(dále jen „ÚVČR“) 

 

a 

 

IMPROMAT-COMPUTER s. r. o.    

se sídlem tř. T. Bati 5267, Zlín, PSČ 760 01   

IČ: 46992308 DIČ: CZ 46992308     

Zastoupená: Ing. Pavlem Melchertem a Ing. Bohumilem Náplavou, na základě plné moci 

Bankovní spojení: XXXXX 

Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8573 

(dále jen „IMPROMAT“)                          

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 10 (dále jen "dodatek") k uzavřené 

smlouvě ze dne 16.12.2009 (dále jen „smlouva“). 

 

 

 

Čl. I 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.12.2009 smlouvu na poskytnutí licencí SW produktu 

pro 700 uživatelů, a to na dobu neurčitou s tím, že cena za poskytnutí licencí bude stanovena pro 

každé roční období dodatkem smlouvy.        

 

            2. V souladu se zněním čl. III bodu 2 smlouvy je cena za poskytnutí licencí pro stejný 

rozsah uživatelů na období 18.12.2019 až 17.12.2020 stanovena v celkové výši 311.211,00 Kč 

bez DPH, 376.565,31 Kč s DPH. Tato cena zahrnuje veškeré náklady IMPROMATU spojených 

s realizací předmětu plnění.  

 

 

Čl. II 

 

1. Tento dodatek nabývá účinnosti po jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran 

dnem uveřejnění v Registru smluv. Je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní 

strana obdrží po dvou. 

 



2. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.  

 

3. Zástupci smluvních stran prohlašují, že si dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí a na 

důkaz pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek připojují své 

podpisy.  

 

4. IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. souhlasí s uveřejněním smlouvy i všech jejich dodatků 

v Registru smluv. 

 

 

 

 

V Praze dne  06.11.2019    Ve Zlíně dne 06.11.2019                          

 

 

   

 

  

Za Úřad vlády České republiky 

 

  Za IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.    

  

 

 

                                        

        __________________________ 

Ing. Jan Braunstein 

ředitel Odboru informatiky 

 

__________________________ 

Ing. Pavel Melchert                                                        

na základě plné moci 

  

 

 

__________________________ 

Ing. Bohumil Náplava                                                        

na základě plné moci 
 


