
 

 

 

  

 

Dodatek č. 1 k servisní a materiálové smlouvě 

(dále jen „Dodatek“) 

Smluvní strany: 

Z + M Partner, spol. s r.o. 

se sídlem Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  

IČO: 26843935 

DIČ: CZ699003336  

Bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxx, č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

jehož jménem jedná David Ševčík, jednatel 

kontaktní osoba: Karel Kalecký 

tel., email:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dále jen „Dodavatel“ 

a 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 

příspěvková organizace 

se sídlem U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 3 Strašnice 

IČO: 04095316 

Bank. spojení: xxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxx 

jehož jménem jedná  Ing. Zdeněk Vašák, generální ředitel 

kontaktní osoba: Pavel Richter    Jiří Šturm 

tel., email:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dále jen „Odběratel“ 

 

1. PROHLÁŠENÍ 

 

1.1 Dodavatel a Odběratel společně prohlašují, že spolu uzavřeli Servisní a materiálovou smlouvu ze 

dne 29. 11. 2018 (dále jen „Smlouva“). 

 

1.2 Dodavatel a Odběratel společně dále prohlašují, že v čl. 1. Předmět plnění, odst. 1.6 Smlouvy se 

smluvní strany dohodly, že Odběratel Dodavateli dodatečně oznámí přesné označení projektu 

IROP Multifunkční zařízení a tiskárny pro Centrum 2019 – 2023, z jehož finančních zdrojů je část 

předmětu plnění podle Smlouvy realizována. 

 

1.3 Dodavatel a Odběratel společně dále prohlašují, že v čl. 6. Ostatní ustanovení, odst. 6.7 Smlouvy 

došlo k chybě, kdy v citovaném odstavci byl uveden odkaz na již zrušený zákon č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, namísto správného odkazu na v době uzavření Smlouvy platný zákon č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

 

2.1 Odběratel v souladu s čl. 1. Předmět plnění, odst. 1.6 Smlouvy tímto Dodavateli oznamuje, že 

přesné označení projektu IROP Multifunkční zařízení a tiskárny pro Centrum 2019 – 2023, je: 

 

„Multifunkční zařízení a tiskárny pro Centrum 2019 – 2023, registrační číslo: 

CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0011088“. 



 

 

 

 Strana 2 z 2 

 

2.2 Dodavatel oznámení Odběratele v čl. 2.1 tohoto Dodatku bere na vědomí. 

 

2.3 Dodavatel a Odběratel tímto Dodatkem dále napravují v čl. 1.3 tohoto Dodatku uvedenou chybu 

a prohlašují, že čl. 6. Ostatní ustanovení, odst. 6.7 Smlouvy nově zní takto: 

 

„Dodavatel se dále zavazuje poskytovat Odběrateli v souvislosti s plněním této Smlouvy 

součinnost tak, aby Odběratel mohl dostát svým povinnostem dle zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam poddodavatelů 

podílejících se na plnění. Dodavatel současně souhlasí s uveřejněním úplného znění této 

smlouvy na tzv. profilu Odběratele (v rámci sítě internet), bude-li tato povinnost pro Odběratele v 

souvislosti s uzavřením této Smlouvy ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

vyplývat.“  

 

3. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jeho zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 

znění. 

 

3.2 Tento Dodatek se uzavírá ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž 

jedno (1) vyhotovení obdrží Dodavatel a jedno (1) vyhotovení obdrží Odběratel. Účastníci tohoto 

Dodatku mohou tento Dodatek podepsat v elektronické podobě, a to za použití elektronických 

podpisů (tj. zaručeného elektronického podpisu či kvalifikovaného elektronického podpisu), a to 

v souladu s ust. § 561 odst. 1 občanského zákoníku a zákonem č. 297/2016 Sb., o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce; v takovém případě bude Dodatek vyhotoven jen 

v (1) jednom vyhotovení. 

 

3.3 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a 

srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si tento Dodatek přečetly a s jeho obsahem 

souhlasí. Na důkaz této skutečnosti účastníci tohoto Dodatku připojují své podpisy.  

 

 

Dne  13.11.2019                  Dne 14.11.2019 

Za Odběratele:      Za Dodavatele:  

 

 

 

…………………………………………………..….  ……………………………………………………. 

Ing. Zdeněk Vašák     David Ševčík  

Generální ředitel     jednatel 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky  Z + M Partner, spol. s r.o. 


