
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

Dodatek č. 2
Smlouvy o dílo o zabezpečení servisní a systémové 

podpory serverů č. 394 /2013/PMDP

1. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.
se sídlem v Plzni, Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň 
zastoupená: generálním ředitelem
IČO: 25220683 DIČ: CZ25220683
OR vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 710, den zápisu 01. 05. 1998 
Bankovní spojení:
(jako objednatel)

a

2. C SYSTEM CZ, a.s.
se sídlem: Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno
zastoupená: předsedou představenstva
IČO:27675645 DIČ: CZ27675645
OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4576, den zápisu 02. 02. 2006 
Bankovní spojení:
(jako zhotovitel)

I.
Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 10. 2013 Smlouvu o dílo o zabezpečení servisní a 
systémové podpory serverů, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zabezpečovat po 
dobu platnosti této smlouvy servisní a systémovou podporu k serverům, operačním 
systémům serverů a síťovým aplikacím objednatele včetně veškerého příslušenství (dále 
jen „smlouva“).

2. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 31. 3. 2018 a dodatkem č. 1 prodloužena do 
31.3.2020.

3. Smluvní strany se dohodly na prodloužení účinnosti smlouvy, a proto uzavírají tento 
dodatek níže uvedeného znění.

II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby trvání smlouvy a na změně čl. IX. odst. 3 
smlouvy, který nově zní takto: Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 
31. 03. 2021. '



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

ni.
Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že smlouva včetně všech dodatků podléhá 
povinnosti zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a budou objednatelem 
uveřejněny v souladu s tímto zákonem v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že 
tento dodatek, ani smlouva neobsahují obchodní tajemství a budou zveřejněny v celém 
svém rozsahu, včetně příloh.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
okamžikem zveřejnění v registru smluv.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po 
jednom obdrží každá smluvní strana.

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem 
souhlasí, což stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

V Plzni dne: 17. 1.2020 2 7 .01. m

zhotovitel objednatel



 
 

 

 

 


