


 

Článek 1 

Důvod uzavření dodatku 

Ve smyslu § 10 zákona 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 (dále jen „zákon o registru smluv“), nabyla 
ke dni 1. 7. 2017 účinnosti ustanovení § 6 a § 7 zákona o registru smluv. Smlouvy na 
poskytování tiskových služeb uzavírané na základě rámcové smlouvy jsou 
smlouvami povinně uveřejňovanými v registru smluv ve smyslu § 2 zákona o registru 
smluv, ve smyslu § 6 odst. 1 zákona o registru smluv tedy nabývají účinnosti nejdříve 
dnem uveřejnění v registru smluv. Vzhledem k tomu, že rámcová smlouva obsahuje 
ustanovení pojednávající o lhůtách k poskytnutí plnění ze strany dodavatele vůči 
pověřujícím zadavatelům (v rámcové smlouvě označeným jako „objednatelé“), podle 
nichž tyto lhůty počínají běžet ode dne uzavření příslušných smluv o poskytování 
tiskových služeb, bylo nutno, za účelem sladění rámcové smlouvy s citovanými 
ustanoveními zákona o registru smluv a za účelem odstranění veškerých 
pochybností při výkladu zmiňovaných ustanovení rámcové smlouvy, přistoupit 
k uzavření dodatku. 

Článek 2 

Předmět dodatku 

Ode dne nabytí účinnosti dodatku se mění následující ustanovení rámcové smlouvy, 
a to následujícím způsobem. 

1. V článku II. odst. 6 větě druhé se na konci stávajícího textu tečka nahrazuje 
čárkou a za stávající text se doplňuje text „k nabytí účinnosti takto uzavřené 
smlouvy dochází dnem jejího uveřejnění v registru smluv.“ 

2. V článku IV. odst. 2 písm. a) se slovo „uzavření“ nahrazuje slovy „nabytí 
účinnosti“. 

 

Článek 3 

Vztah dodatku k ostatním ustanovením rámcové smlouvy 

Ostatní ustanovení rámcové smlouvy zůstávají dodatkem nedotčena. 

 

Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě a bude smluvními 
stranami elektronicky podepsán. 
 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu tou smluvní stranou, která jej 
podepíše jako poslední, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 



 

Podpisy smluvních stran 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Za dodavatele 
 

 Za centrálního zadavatele 

   
 
 
 
 

Jméno: Ing. Leoš VÍDENSKÝ, MBA, 
LL.M. 

 Jméno:  Ing. Stanislav LOSKOT 

Funkce: prokurista  Funkce: ředitel odboru veřejných 
zakázek a centrálních nákupů 

   

   

   

Jméno: Michal FURDÍK   
Funkce: prokurista   
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