
DODATEK l
SMLOUVY O DÍLO Č. 07791-2019-020

(DÁLE JEN ,DODATEK")

uzavřený mezi společnostmi:

Cd Cargo, a.s.
Se sídlem: Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00
Identifikační číslo: 281 96 678
DIČ: CZ28196678
Zastoupená:

Bankovní účet:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 12844
(dál jen ,,Objednatel" nebo též ,, ČDC")

a

Cd - InformaČní systémy, a.s.
Se sídlem: Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Identifikační číslo: 24829871
DIČ: CZ24829871
Zastoupena:

Bankovní účet:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 17064

b'

(dále jen ,Zhotoviteŕ' nebo též ,,CDIS')

(dohromady Objednatel/ČDC a Zhotovitel/ČDlS dále jen ,smluvní strany" nebo jednotlivě jako
,,smluvnístrana")
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l. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 16. 10. 2016 Smlouvu o dílo č. 07791-2019-020 za účelem
impleínentace

Realizace Díla byla rozdělena do 4 etap, jak jsou
specifikovány v příloze 3 Smlouvy Harmonogram plnění, cena a platební kalendář.

1.2 Dne 16. 4. 2020 proběhlo za účasti zástupců obou smluvních stran jednání projektového
vedení, v jehož průběhu byl vyhodnocen dosavadní stav plnění Smlouvy. projektové vedeni
schválilo nový harmonogram, kteiý obsahuje změnu termínu pro

V návaznosti na to bylo rozhodnuto o úpravě nčkterých dalších termínů
stanovených Smlouvou.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany mění přílohu 3 Smlouvy Harmonogram plnění, cena a platební kalendář v části
2. etapa, jejíž náplní je implementace do IS ČDC, a pro její realizaci stanoví
nejzazší terinin do 7. 10. 2020. Uvedená změna termínu nemá vliv na cenu této etapy.

2.2 V důsledku změny termínu 2. etap mění smluvní strany článek 6.3 Smlouvy,
který nově zní takto:

,,U etapy 4 řešení nezahrnutého do garantovaného Plnění Smloiny dle odst. 6.2 Smlouvy
Úiedná se o negarantované Plnění Smlouvy), je Objednatel oprávněn od Plnění etapy 4
odstoupit. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k vydání stanoviska k realizaci etapy 4
negarantovaného PlněníSmlouyy ne/>ozděii do 7. 10. 2020. Ob/'edna/e/ v návaznosti na Yýzvu
Zhotovitele ve lhůtě neípozděii do 7. 11. 2020 potvrdí požadavek realizace 4 etapy
negarantovaného Plnění nebo od její realizace odstoupí. Odstoupení od části
negarantovaného Plnění Smlouvy musí být provedeno v listinné písemnéformě."

2.3 Smluvní strany dále mění přílohu 3 Smlouvy Harmonogram plnění, cena a platební kalendář
v části 4. etapa, jejíž náplní je Analýza a
Implementace, a p 12. 202 l. Uvedená změna
termínu neiná vliv na cenu této etapy.

3. PROHLÁŠENÍ STRAN A DOLOŽKA ÚČINNOSTI

3.1 Tato Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední stranou. Dodatek nabývá účinnosti dnem
uveřejněni v registru smluv, které v souladu se zák. č. 340 l 2015 Sb., o registru smluv, zajistí
Cd Cargo, a. s., přičemž v podání uvede také identifikaci datové schránky druhé strany,
2kvzr6k.

3.2 Strany jsou si vědomy skutečnosti, že Cd Cargo, a.s. je povinnou osobou podle zákona
č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, a důsledků, které jsou s touto skutečností spojeny.
Strany prohlašují, že dospěly ke společnému závěru, že tento Dodatek podléhá povinnosti
uveřejnění v registru smluv. Strany potvrzují, že si za tímto účelem navzájem poskytly
informace, které považují za dostatečné. Obě strany souhlasí s takovým zveřejněním tohoto
Dodatku s případnými výjimkami, na které se vztahuje oprávnění znečitelnit jejich obsah.
Smluvní strany dále souhlasí s tím, aby spolu s tímto Dodatkem byla v registru smluv
uveřejněna i Smlouva ve smyslu § 8 odst. 3 uvedeného zákona.
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4. NEZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

4.1 Strany se shodly na tom, že některá ustanovení tohoto Dodatku jakož i Smlouvy obsahují
informace, jež nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup
k informacím, nebo které jsou obchodním tajemstvím, a na které se vztahuje oprávnění
znečitelnit jejich obsah před případným zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015
Sb., zákon o registru smluv. Strany se shodly na tom, že ustanovení tohoto Dodatku jakož i
Smlouvy, která byla zvýrazněna vyžlucením, tvoří informace, které nelze poskytnout při
postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, nebo které jsou
obchodním tajemstvím. V registru smluv bude Dodatek jakož i Smlouva uveřejněna ve znění,
ve kterém budou takto zvýrazněné informace znečitelněny.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem výslovně neuvedená zůstávají beze změny.

5.2 Pojmy uvedené v tomto Dodatku velkým počátečním písmenem mají stejný význam jako
pojmy takto uvedené ve Smlouvě.

5.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá Strana obdrží po ] vyhotovení.


