
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB  
uzavřené dne 21.12.2018 

 
(dále jen „Dodatek“) 

 

MultiSport Benefit, s.r.o. 
se sídlem Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4 
IČO: 24715298 
DIČ: CZ24715298 
jednající xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 168281 
(dále jen „Poskytovatel“) 

a 
 
ČESKÝ ROZHLAS 
zřízený zákonem č. 4484/1991 Sb., o Českém rozhlasu 
nezapisuje se do obchodního rejstříku 
se sídlem Vinohradská 1409/12, 120 00 Praha 2 
IČO: 45245053 
DIČ: CZ45245053 
zastoupený xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „Klient“) 
 

(Poskytovatel a Klient dále každý jednotlivě také jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“) 
 

níže uvedeného dne, měsíce a roku se na základě vzájemného konsenzu dohodly na tomto 

 

 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb 

 
 
 

Čl. I. 

1. Dne 21.12.2018 byla Smluvními stranami podepsána Smlouva o poskytování služeb, na základě níž se Poskytovatel 
zavázal poskytovat Klientovi službu spočívající ve zpřístupnění produktů a služeb zahrnutých do Programu MultiSport 
Uživatelům definovaným v této smlouvě a Klient se zavázal zaplatit Poskytovateli za tuto službu dohodnutou odměnu 
(dále jen „Smlouva“). 

 
2.  Smluvní strany se dohodly v rámci akce „Letní promo 2020” na změně Smlouvy, a to tak, jak je uvedeno níže v tomto 

Dodatku. 
 
 

 
Čl. II. 

Smluvní strany tímto doplňují odst. 5.1, § 5 Smlouvy o nové odstavce: 

 

5.1.4.  za každou 1. nahlášenou Doprovodnou osobu uvedenou na Seznamu paušální částku 520 Kč (slovy: pět set 
dvacet korun českých); celá částka je hrazená Zaměstnancem s účinností od 1.7.2020 do 31.8.2020; 

5.1.5. za každou 2. nahlášenou Doprovodnou osobu uvedenou na Seznamu paušální částku 650 Kč (slovy: šest set 
padesát korun českých); celá částka je hrazená Zaměstnancem s účinností od 1.7.2020 do 31.8.2020 (karta je 
uzavřená na max. 2měsíční období);  

5.1.6. za každé 1. nahlášené Dítě uvedené na Seznamu paušální částku 300 Kč (slovy: tři sta korun českých); celá částka 
je hrazená Zaměstnancem s účinností od 1.7.2020 do 31.8.2020; 

5.1.7. za každé 2. nahlášené Dítě uvedené na Seznamu paušální částku 300 Kč (slovy: tři sta korun českých); celá částka 
je hrazená Zaměstnancem s účinností od 1.7.2020 do 31.8.2020; 



 

5.1.8. za každé 3. nahlášené Dítě uvedené na Seznamu paušální částku 400 Kč (slovy: čtyři sta korun českých); celá 
částka je hrazená Zaměstnancem s účinností od 1.7.2020 do 31.8.2020. 

 
Čl. III. 

 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.  

 

2. Tento dodatek  nabývá platnost dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 1.6.2020 za 

předpokladu jeho předchozího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, v platném znění. Bude-li Dodatek v registru smluv uveřejněn později, nabývá účinnosti dnem uveřejnění. 

 

3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Vyhotoven je ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom. 

 
 
 
V Praze dne ………….      V Praze dne……………. 
 
 
 
 
…………..…………..…       ………………………………. 
Za MultiSport Benefit, s.r.o.      Za ČESKÝ ROZHLAS 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     xxxxxxxxxxxxxxxxxx    
zast. na základě plné moci udělené xxxxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
............................        
MultiSport Benefit, s.r.o.       
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx        
 
 
 
 
 


