
  
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dodávkách čipových karet a grafické personalizaci evidované u dodavatele pod č. 

103/2018 a u objednatele pod č. 18/530/067 

 
 

 

     DODATEK Č. 2 

KE SMLOUVĚ O DODÁVKÁCH ČIPOVÝCH KARET S GRAFICKOU 

PERSONALIZACÍ  

evidované u dodavatele pod č. 103/2018 a u objednatele pod č. 18/530/067 a uzavřené dne 

27.6.2018 (dále jen „Smlouva“) 

 

 
 

Cl. I 

Smluvní strany 

 

 

Dodavatel:     

 

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik              
se sídlem Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, Praha 1 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A LX, vložka 296 

zastoupená:  Tomášem Hebelkou, MSc, generálním ředitelem   
IČO:     00001279 
DIČ:     CZ00001279 
bank. spojení:  UniCredit bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu:   xxx 

(dále jen „dodavatel“) 
 
 

Objednatel:       

 

ČD – Informační Systémy a.s. 
se sídlem:   Pernerova 2819/2a, 130 00  Praha 3    

IČO:    24829871  

DIČ:    CZ24829871  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17064 

zastoupená:  Ing. Alešem Bartůňkem, předsedou představenstva 

Ing. Tomášem Vackem, členem představenstva 
Bank. spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1 

číslo účtu:   xxx 

(dále jen „objednatel“) 
 

(dále společně označovány jako „smluvní strany“) 

 

 

II. 

Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany uzavírají dodatek č. 2 ke Smlouvě, který upravuje ve smyslu čl. 4 
smlouvy dobu trvání Smlouvy, závazek objednatele odebrat Minimální množství karet, 
a dále se smluvní strany dohodly na změně smluvní ceny karet. 

2. V souladu s ustanovením odst. 19.2 Smlouvy se tato na základě dohody obou 
smluvních stran mění a doplňuje následujícím způsobem: 

a) ujednání v čl. 4 Doba trvání Smlouvy nově zní: 
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Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou; její platnost skončí 30.6.2021 nebo 
vyčerpáním celkového sjednaného množství karet dle odst. 5.1 Smlouvy, podle toho, 
která z uvedených okolností nastane dříve.  

 

b) ujednání v čl. 5.2. Množství dodávaných karet nově zní: 

Objednatel se zavazuje odebrat od dodavatele v období od 1.7.2020 do ukončení 

platnosti a účinnosti Smlouvy minimálně xxxx ks karet (dále jen „Minimální množství“). 

Pokud objednatel v uvedeném období odebere od dodavatele menší než Minimální 

množství karet, jedná se o porušení povinností objednatele a tato skutečnost zakládá 

povinnost objednatele k náhradě skutečné a na straně dodavatele prokazatelně 

vzniklé majetkové újmy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 

c) ujednání v čl. 11.2. Cena zboží, platební podmínky nově zní: 

Jednotková cena karty činí xxxKč (slovy: xxx haléřů) bez DPH/1ks karty. Cena je 

konečná a obsahuje veškeré náklady dodavatele včetně dopravy. To platí i pro 

případ změny čipu popsaného v čl. 2.1 písm. a) přílohy č. 2 Smlouvy.  

 

III. 
Ostatní ujednání Smlouvy ve znění dodatku č. 1, pokud se nemění vzhledem k čl. II. tohoto 
dodatku, zůstávají nedotčena. 
 
 
Dodatek č. 2  
a)  je sepsán ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží jeden výtisk. 
b) nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti uveřejněním dle zákona o registru smluv. Nová cena karet dle čl. 11.2 Smlouvy je 
sjednána pro karty objednané objednatelem, následující den po nabytí účinnosti tohoto 
dodatku. 

V Praze dne ……………… V Praze dne ……………… 

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik  ČD-Informační Systémy a. s. 

 
 
………………………………………                                   ………………………………… 

Tomáš Hebelka, MSc,                                                          Ing. Aleš Bartůněk 
generální ředitel                                                                     předseda představenstva  

 

 

 
                                                                                              ………………………………… 

                                                                                              Ing. Tomáš Vacek,  
                                                                                              člen představenstva 


