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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování veřejně dostupných 

služeb elektronických komunikací 
 
 
číslo Smlouvy Poskytovatele služeb:  
číslo Smlouvy Účastníka: 41/2018 

 
 
Povodí Vltavy, státní podnik    
se sídlem Holečkova 3178/8    
150 00 Praha 5 - Smíchov 
IČO: 70889953 
DIČ: CZ70889953 
Spis.zn. A 43594 vedená u Měst. soudu v Praze 
 
Bank. spojení:  UniCredit Bank CR and Slovakia 
č.ú: 
                             
Jehož jménem jedná/statutární orgán: 
 
RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
 
Oprávněn jednat o věcech technických:  

 vedoucí oddělení informatiky 
ředitel sekce správy povodí 

 
Kontakt: tel.: , e-mail: 
 

(dále jen „Zákazník“, nebo „Účastník“) 

    O2 Czech Republic a.s. 
    se sídlem Za Brumlovkou 266/2 
    140 22  Praha 4 - Michle 
    IČO: 60193336 
    DIČ: CZ60193336 
    Spis.zn. B 2322 vedená u Měst. soudu v Praze 
      
    Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
    č.ú.: 

    Oprávnění k podpisu smlouvy: 

    Petr Krutký, account manager, na základě          
    Pověření ze dne 19. 10. 2016 
    Oprávnění jednat o věcech smluvních a   
    technických:  account manager 
    Kontakt: tel.:  
    e-mail: 
 
     (dále jen „Poskytovatel“, nebo „O2“ nebo 
     Dodavatel) 

  
 
I. 

 
1. Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací byla uzavřena dne 

13. 2. 2018 na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem „Poskytování 
elektronických komunikací“.  

 
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 

ke smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále též jen 
„smlouva“). 

 

3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je prodloužení doby poskytování výše uvedenou smlouvou definovaných 
služeb o 6 měsíců na základě vyhrazené změny závazku upravené v ustanovení odstavce 4.4.4. výše 
uvedené smlouvy. 

 
II. 

 
Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu takto: 
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V článku II „DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ“ se upravuje odstavec 2.1 následujícím způsobem: 
 

„2.1 Poskytování služeb bude prováděno po dobu 30 měsíců od zahájení. Poskytovatel je povinen 
zahájit Poskytování služeb v souladu s touto smlouvou. Místa plnění jsou definována Seznamem lokalit, 
který je nedílnou přílohou smlouvy.“ 

III. 
 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.  
 
Změna smlouvy provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými 
ustanoveními ZZVZ.  
 
Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami účinnosti dnem 
uveřejnění v souladu se zákonem 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.  
 
Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva 
stejnopisy. 
 
Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy. 
 
 
 
 
 
 

V Praze, dne ………….       V Praze, dne …………. 

 
 
Povodí Vltavy, státní podnik                                     O2 Czech Republic a.s. 
 
 
 
 
……………………………………             ……………………………………… 

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel                                                     Account Manager 

 

 


