
Dodatek č. 2 

ke Smlouvě o akceptaci platebních karet 

ze dne 2. 7. 2018, č. 18/7700/0201

Č. dodatku Obchodníka: 18/7700/0201/02

Následující smluvní strany: 

Česká spořitelna, a.s. 

se sídlem Olbrachtova 1929/62,14000 Praha 4

zastoupená: 

IČ: 45 24 47 82, DIČ: CZ 45244782 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen "Poskytovatel") 

a 

Česká republika - Generální finanční ředitelství 

se sídlem Lazarská 15/7,11722 Praha 1 

zastoupená:  ředitelem Sekce řízení úřadu

IČO: 72080043, DIČ: CZ72080043

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen "vy" nebo "Obchodník") 

Uzavírají v souladu s čl. 2. odst. 2.5. Smlouvy o akceptaci platebních karet uzavřené dne 2. 7. 2018,

č. 18/7700/0201 ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě, ze dne 26. 11. 2018 č. 18/7700/0201/01 (dále jen

„Smlouva“) tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen "Dodatek č. 2 ke Smlouvě"). 
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I.

Předmět Dodatku č. 2 ke Smlouvě

1.1. Smluvní strany se dohodly, že čl. 1.1. Smlouvy (první dvě odrážky v pořadí) nově zní následovně:

- poskytnutí celkem 174 ks platebních terminálů s tiskárnou a 174 ks PIN Padů k  užívání na
místech uvedených v Příloze č. 2 a 57 ks platebních terminálů s tiskárnou ode dne zahájení
provozu  platebních  terminálů  po  celou  dobu  trvání  Smlouvy.  Specifikace  platebních
terminálů je Přílohou č. 6 Smlouvy,

- poskytnout k užívání další platební terminály s tiskárnou až do celkového počtu 57
ks  v průběhu  trvání  Smlouvy  na  základě  požadavků  Obchodníka  s  ohledem  na
vyhodnocení provozu a aktuální potřeby Obchodníka – Obchodník si vyhrazuje tuto
změnu závazku ze Smlouvy dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

II.

Závěrečná ustanovení

2.1.     Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě, se nemění. 

2.2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, kdy každá smluvní strana obdrží

dva stejnopisy.

2.3. Poskytovatel bere na vědomí, že tento Dodatek č.  2 ke Smlouvě bude uveřejněn v registru

smluv, neboť se na něj  vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle

zákona  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.

Uveřejnění zajistí Obchodník.

2.4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních

stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2.5. Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek č. 2 ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly,

a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz

toho připojují níže své podpisy.

V Praze dne 23. 12. 2019

Česká spořitelna, a.s.

Titul, jméno, příjmení

Funkce
manažer útvaru

Veřejný sektor - velcí klienti

podpis
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Titul, jméno, příjmení

Funkce
bankovní poradce

Veřejný sektor - velcí klienti

podpis

V Praze dne 23. 12. 2019

Česká republika – Generální finanční ředitelství 

Titul, jméno, příjmení

Funkce ředitel Sekce řízení úřadu

podpis
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