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Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování
služeb inkubátorem ČZU Point One
- Došlo na právni oddělení ČZU dne:

Ceská zemědělská univerzita v Praze
se sídlem: Kamýcká 129,165 00 Praha - Suchdol 2 4, 03, 2020IčO: 60460709
DIČ: CZ60460709 í
Zastoupená: Ing. Karlem Půbalem, Ph.D., kvestorem

----=-Il-----li-.-

kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Glaserová, zástupce ve věcech technických

(dále jen „Poskytovatel")

The Table, s.r.o.
se sídlem: Kamýcká 1281,165 00 Praha - Suchdol
IČO: 08408700
Bank. spojení: Air Bank a. s.
Číslo úču: 1685972017/3030
E-mail: thetable.cz@gmail.com
Telefon: +420774641639

(dále jen „Partner")

(společně dále jen „smluvnístrany")

se na základě doporučení poskytovatele dotace operačního programu Praha - Pól růstu
dohodly na změně Rámcové smlouvy o poskytování služeb inkubátorem ČZU Point One
uzavřené dne 7.10.2019 (dále jen „smlouva") následovně:

ČI. 1
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení ČI. 2 Odměna odst. 4 a odst. 5 smlouvy
následujícího znění:

4. Partnerský poplatek činí 200 Kč měsíčně bez DPH, DPH bude stanovena dle platných
právních předpisů. Poplatek bude Partnerovi fakturován půlročně na základě
daňového dokladu, tedy ve výši 1200 Kč bez DPH. Fakturu (daňový doklad) se
Poskytovatel zavazuje zaslat Partnerovi na uvedený e-mail: thetable.cz@gmail.com.
Splatnost faktury (daňového dokladu) je stanovena v délce 15 dní od odeslání na
výše uvedenou e-mailovou adresu. Dnem uskutečněnízdanitelného plněníje poslední
den v měsíci v daném fal<turovaném období.

5. Veškeré platby prováděné na základě této smlouvy musí být nejpozději v den
splatnosti připsány na bankovní účet Poskytovatele, uvedený na faktuře."

se bez náhrady vypouští.

2. Ostatní ustanovenísmlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Ceská zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 1281,165 00 Praha - Suchdol

www.pointone.czu.cz
pointone@czu.cz
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c1. 2
Zciverecna ustanovenf 

l. Tento dodatek nabyv6 platnosti dnem jeho podpisu obema smluvnfmi
stranami a ucinnosti dnem jeho uverejnenf v registru smluv, v souladu se z6konem c.
340/2015 Sb., o zvl6stnfch podmf nk6ch ucinnosti nekterych smluv, uvefejnov6nf techto
smluv a o registru smluv (z6kon o registru smluv), ve znenf pozdejsfch pfedpisu.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve tfech stejnopisech s platnostf origin61u, z nichz Partner
obdrzf jeden a Poskytovatel dva stejnopisy.

3. Partner udeluje bezvyhradnf souhlas se zvefejnenfm plneho znenf dodatku tak, aby Tento
dodatek mohl byt predmetem poskytnute informace ve smyslu z6kona c. 106/ 1999 Sb.,
o svobodnem pffstupu k informacfm, ve znenf pozdejsfch predpisu a s uverejnenfm
plneho znenf dodatku die z6kona c. 340/2015 Sb., o zvl6stnfch podmfnk6ch ucinnosti
nekterych smluv, uvefejnov6nf tech to smluv a o registru smluv (z6kon o registru smluv), ve
znenf pozdejsfch pfedpisu.

4. Smluvnf strany prohlasujf, ze si dodatek r6dne pfecetly, jeho obsahu porozumely a ze
dodatek odpovfd6 jejich skutecne a svobodne vuli, coz stvrzujf svymi vlastnorucnfmi
podpisy.

O 7 -01- 2020 
V Praze dne .................. .. 
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Ing. Karel Pubal, Ph.D. 

kvestor 
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Cesk6 zemedelsk6 univerzita v Praze 
Kamyck6 1281, l 65 00 Praha - Suchdol 
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jednatel

www.pointone.czu.cz 
pointone@czu.cz 


