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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodávce stravovacích poukázek
(dále jen  ,,Dodatek“)

Smluvní strany

1. Česká republika -  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
Jednající: Mgr. Eva Vondráčková, ředitelka odboru majetkoprávního a

veřejných zakázek 
IČ: 00022985
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“)

2. Up Česká republika s.r.o.
Se sídlem: Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4
Zastoupený: Stéphanem Nícolettim, jednatelem
IČ: 62913671
Číslo účtu:
Společnost je  zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 35300 

(dále jen ,,Dodavatel“)
(dále společně označovány jako „Smluvní strany“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek:

1. Účel uzavření Dodatku

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 8. 2017 Smlouvu o dodávce stravovacích poukázek (dále 
jen  ,,Smlouva“). Počínaje 1. lednem roku 2021 dochází ke změně nominální hodnotyjedné 
stravovací poukázky, a to z 90,- Kč za jednu poukázku na 100,- Kč za jednu poukázku.

2. Změny ustanovení Smlouvy

2.1. ČI. 2. odst. 2.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením:
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„Předmětem plnění z této Smlouvy je  závazek Dodavatele poskytovat Objednateli na 
základě Objednatelem řádně vyplněných objednávek papírové stravovací poukázky 
v nominální hodnotě 100,- Kč a závazek Objednatele za tyto poukázky zaplatit sjednanou 
cenu, a to v souladu s podmínkami v čl. 3. této Smlouvy.“

2.2. Cl. 3. odst. 3.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením:
„Cena jednotlivé poukázky činí 99 Kč bez DPH, DPH činí O,- Kč, celková cena činí 99 Kč 
včetně DPH u poukázek s nominální hodnotou 100,- Kč. Takto stanovená cena za 
jednotlivou poukázku je  cenou konečnou a nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty 
všechny náklady, poplatky, přirážky, slevy a další finanční plnění včetně dopravy do místa 
plnění Smlouvy."

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem nijak dotčena.

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami. Účinnosti tento 
Dodatek nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znějí pozdějších předpisů, ne však dříve než 
1. 1. 2021. Objednatel zajistí uveřejnění celého textu Dodatku, vyjma osobních údajů 
a metadat Dodatku v registru smluv včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajisti
li Objednatel uveřejnění Dodatku nebo metadat Dodatku v registru smluv do 30 dnů od 
uzavření Dodatku, pak je  oprávněn zajistit jejich uveřejnění Zhotovitel ve lhůtě tří měsíců 
od nabytí platnosti Dodatku. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek může být uveřejněn 
též na stránkách Objednatele.

3.3 Tento Dodatek je  vyhotoven elektronicky.

V Praze 

Za Objednatele
D ig itá ln ě  p o d e p s a l  
M gr. Ewa V o n d ráčk o v áMgr. Eva 

V ondráčková o™™ ™

Mgr. Eva Vondráčková 
ředitelka odboru majetkoprávního 
a veřejných zakázek

V Praze 

Za Dodavatele

Stéphane
Nicoletti

S igna tu re  n u m é riq u e  d e  
S té p h a n e  N icoletti 
D a te : 2020.12.16 14:08:16 
+ 01 '0 0 '

Stéphan Nicoletti 
jednatel společnosti 
Up Česká republika s.r.o.
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