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DODATEK Č. 1  
KE KUPNÍ SMLOUVĚ 

evidované u kupujícího pod č. 303210-1/2020- KO-K04  
a u prodávajícího pod č. 019/DS/2019 

 (dále jen „tento Dodatek č. 1“) 
 

 
 
I. 

Smluvní strany 
 
Kupující:  Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí 

se sídlem Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1 
zastoupená: JUDr. Martinem Smolkem, Ph.D., LL.M. 
 náměstkem pro řízení sekce právní a konzulární 
IČO:    45769851 
bank. spojení: Česká národní banka – centrální pobočka Praha 
č. účtu:   výdajový účet 17228001/0710 
 
(dále jen „kupující“) 

 
 

Prodávající: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 
se sídlem Růžová 6, čp. 943, 110 00 Praha 1 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl ALX, vložka 296 
zastoupený: Tomášem Hebelkou, MSc 

generálním ředitelem 
IČO:   00001279 
DIČ:   CZ00001279 
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
č. účtu:   200210002/2700 
 
(dále jen „prodávající“) 

 
(dále společně jen „smluvní strany“) 
 
 
 
 

II. 
 

1. V souladu s článkem X. odst. 5 kupní smlouvy, evidované u kupujícího pod č. 303210-
1/2020- KO-K04 a u prodávajícího pod č. 019/DS/2019, uzavřené dne 9. 3. 2020 (dále jen 
„Kupní smlouva”) se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně Kupní smlouvy: 

 
Článek III. odst.1 Kupní smlouvy je nahrazen následovně: 

 
„1. Prodávající je povinen předmět plnění dle čl. II této smlouvy vyrobit a dodat kupujícímu 
formou tří dílčích dodávek následovně: 

 
I.  dílčí dodávka: do 12 týdnů od účinnosti smlouvy   200 000 ks,  
II. dílčí dodávka: do 20 týdnů od účinnosti smlouvy   400 000 ks, 
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III. dílčí dodávka: prosinec 2020         400 000 ks.“  
 

2. Ostatní ustanovení Kupní smlouvy a přílohy ke Kupní smlouvě zůstávají nezměněny v 
platnosti a účinnosti. 

 
III. 
 

1. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 5 výtiscích s platností originálu, z nichž kupující obdrží 
4 výtisky a prodávající 1 výtisk.   

2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že tento Dodatek č. 1 bude v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejněn 
v registru smluv. Veškeré úkony s tím související zajistí prodávající. 

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění 
v registru smluv podle zákona o registru smluv. 

 
 
V Praze dne 
 

V Praze dne 
 

Za prodávajícího: 
 

Za kupujícího: 
 

 
 
___________________________________ 

Tomáš Hebelka, MSc 
generální ředitel 

 
 
___________________________________ 

JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M. 
náměstek pro řízení 

sekce právní a konzulární 
 
 


