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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo a o poskytnutí licence 

uzavřené dne 30. 10. 2019 

 

 

mezi těmito Smluvními stranami: 

 

 

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí  
se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 – Vršovice 
IČO: 00164801 
zastoupená: Ing. Janou Vodičkovou, ředitelkou odboru informatiky 
bankovní spojení: ČNB Praha 1 
číslo účtu: 000000-7628001/0710 
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
A 
 
O2 IT Services s.r.o. 

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle 
IČO: 02819678 
DIČ: CZ02819678 
zapsaná: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka C 223566 
zastoupená: Mgr. Janem Hruškou a Ing. Janem Bechyněm, jednateli 
 
(dále jen „Zhotovitel“)  

 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změnách výše uvedené Smlouvy o dílo a o poskytnutí licence (dále jen „Smlouva“), 
jak jsou uvedeny dále v tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „dodatek“): 

I. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na doplnění odst. 7.3 v čl. 7 Smlouvy tak, že se na závěr odst. 
7.3 v čl. 7 Smlouvy vkládá nová věta, která zní: 

„Osobami oprávněnými k podpisu akceptačních protokolů, resp. zápisů z jednání projektového týmu, kterými 

se provádí akceptace výstupů v případě, kdy se akceptační protokol nevystavuje, a dále k akceptaci Prováděcího 

projektu, akceptaci Etapy, akceptaci Prototypu díla a k akceptaci Globální specifikace díla jsou: 

- za Objednatele: Ing. Jana Vodičková, ředitelka odboru informatiky, 

- za Zhotovitele: Michal Kopeček, Key Account Manager.“ 

II. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění. 

III. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v Informačním systému Registr smluv (dále jen „ISRS“) podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění 
a veškerých metadat. Uveřejnění tohoto dodatku v ISRS provede Objednatel. 
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IV. Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že: 
(i) bez výhrad souhlasí s jeho obsahem, 
(ii) dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni, 

ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, a zároveň 
(iii) jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily jeho uzavření a plnění. 

 

 

OBJEDNATEL 

 

V Praze, dne ……………………… 

 

 

 

___________________________________ 

Ing. Jana Vodičková 

ředitelka odboru informatiky 

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí 

ZHOTOVITEL 

 

V Praze, dne ………………………. 

 

 

 

___________________________________ 

Mgr. Jan Hruška 

jednatel 

O2 IT Services s.r.o.  

 

 

 

___________________________________ 

Ing. Jan Bechyně 

jednatel 

O2 IT Services s.r.o. 

 


		2020-06-18T13:48:19+0200
	Ing. Jan Bechyně


		2020-06-18T14:00:23+0200
	Mgr. Jan Hruška


		2020-06-19T11:15:53+0200
	Ing. Jana Vodičková




