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Dodatek č. 1 

ke smlouvě o poskytování poradenských a konzultačních služeb ze dne 20/2/2020  

 

Správa základních registrů  

IČO: 72054506,  

se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3,  
zastoupená Ing. Michalem Peškem, ředitelem, 

ID datové schránky: jjqjqih  
(dále jen „objednatel“)  
 

a  

 

Rexonix s.r.o.,  

IČO: 04493982, DIČ: CZ04493982,  
se sídlem Pod višňovkou 1661/35, 140 00 Praha 4,  
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 248598, 
zastoupená Ing. Radkem Plevkou, jednatelem, 

bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s., číslo účtu: 4071125319/0800  
(dále jen „poskytovatel“) 
 

(dále společně též jako „smluvní strany“) 
 

uzavírají níže uvedené dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 

 

1. Úvodní ustanovení  

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 20.02.2020 Smlouvu o poskytování poradenských a 
konzultačních služeb (dále jen „Smlouva“). 

1.2 Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby trvání Smlouvy, proto v souladu s odst. 

8.4 Smlouvy uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“). 

2. Předmět dodatku 

2.1 Smlouva se prodlužuje do 31.12.2021 (dále též jako „doba prodloužení“).  

2.2 Na dobu prodloužení se uplatní obdobně podmínka trvání Smlouvy uvedená 
v 7.1 Smlouvy, tedy Smlouva bude ukončena uplynutím doby prodloužení dle odst. 2.1 

Dodatku, nebo vyčerpáním celkového finančního limitu, podle toho, která ze skutečností 
nastane dříve.   

2.3 Pro dobu prodloužení dle tohoto Dodatku smluvní strany sjednaly celkovou cenu za 

průběžně poskytované služby podle 3.2 Smlouvy v částce 50 000, Kč bez DPH, o kterou 

se ve stejné výši zároveň navyšuje celková částka finančního limitu dle 4.3 Smlouvy. 

Všechna ostatní ustanovení ohledně cen a platebních podmínek tímto ustanovením 
nedotčena zůstávají nadále v platnosti nezměněna, a to včetně celkové ceny za služby 
na objednávku, měsíčních paušálů a hodinových sazeb podle 4.1 a 4.2 Smlouvy.  
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3. Závěrečná ustanovení 
 

3.1 Všechna ostatní ustanovení Smlouvy, včetně příloh, která nejsou tímto Dodatkem 
dotčena, zůstávají nadále v platnosti nezměněna. 

 

3.2 Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. 
 

3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

06.03.2021, přičemž podmínkou účinnosti je jeho uveřejnění v registru smluv 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, kterou bez zbytečného odkladu po podpisu oběma smluvními stranami zajistí 
objednatel.  

 

3.4 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že jeho obsahu rozumí 
a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré skutečnosti, které jsou 

pro jeho uzavření rozhodující. 
 

 

Za objednatele: Za poskytovatele: 

 

 


