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Číslo smlouvy objednatele: DS202000474/1 

Číslo smlouvy zhotovitele: 2020/1/010 

 
Dodatek č. 1 

SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY 
Zajištění rozšíření SW GINIS o e-fakturaci 

který uzavřely podle občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů) níže 

uvedené smluvní strany: 

 
 
Liberecká IS, a.s. 

se sídlem: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III 
zastoupená: Ing. Jaroslavem Burešem, MBA, statutárním ředitelem 
IČO: 254 50 131 
DIČ: CZ25450131 
zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1429 
jako Poskytovatel na straně jedné 
 
a 
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
 
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 
zastoupené:  Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem 
ve věci smlouvy: Ing. Zbyňkem Vavřinou, vedoucím odboru vnitřních věcí 
IČO: 00262978 
DIČ: CZ00262978 
Bankovní spojení:   
jako Objednatel na straně druhé 
 

 

 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 31. 3. 2020 smlouvu č. DS202000474 o zajištění rozšíření SW GINIS 

o e-fakturaci s termínem plnění do 31. 5. 2020. 

1.2 Dohodou smluvních stran se sjednává změna v termínu plnění předmětu smlouvy a to do 

31. 8. 2020. Nově tedy zní odstavec 2.3 smlouvy DS202000474 takto: 

Termín pro plnění předmětu smlouvy dle odst. 1.1 je do 31. 8. 2020.  

1.3 Ostatní ustanovení smlouvy DS202000474 zůstávají beze změny. 
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2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v 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). 

2.2 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny 

zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, 

a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich 

uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

2.3 Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv).  

2.4 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto dodatku poskytnutá před jeho účinností 

jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese 

veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, 

že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

2.5 Dodatek číslo 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom. 

2.6 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. 

 

 

V Liberci dne:       V Liberci dne: 

 

 

  

_________________________                            _____________________________ 

  

      statutární město Liberec     Liberecká IS, a.s. 

        Ing. Zbyněk Vavřina                                             Ing. Jaroslav Bureš, MBA 

 vedoucí odboru vnitřních věcí      statutární ředitel 

 

 


