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Dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě 

( dále jen „Dodatek") 
Identifikace Dílč í smlouvy 

u Pronajímatele: 2016.295.038 
- u Nájemce: 3610000276 (č. objednávky) 

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 

se síd lem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 1 O 

IČO: 04767543 

DIČ : 

zastoupen: 

zapsán v obchodním rejstříku 

bankovní spojení: 

dále jako „Nájemce" 

a 

ARVAL CZ s.r.o. 

se sídlem: 

IČO: 

DIČ : 

zastoupena: 

zapsána v obchodním rejstříku 

bankovní spojení: 

dále jako „Pronajímatel" 

CZ04767543 

Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77322 

Milevská 2095/5, Krč, 140 00 Praha 4 

26726998 

CZ26726998 

Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 89886 -I 

dále jednotlivě jako „Smluvní strana", nebo společně jako „Smluvní strany" 

1 Úvodníustanovení 

1.1 Dne 22. 8. 2016 byla mezi Nájemcem a Pronajímatelem uzavřena Rámcová 

smlouva o operativn ím leasingu část 1 osobní vozidla, č. u Nájemce 2016/005 

NAKIT (dále jen ,,Smlouva'·). 
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1.2 Na základě Smlouvy byla Nájemcem postupem dle čl. 2. odst. 2.3 Smlouvy 

objednáno následující Vozidlo (identifikace dle SPZ) a následně byla mezi 

Smluvními stranami uzavřena postupem dle čl. 2. odst. 2.7 Smlouvy příslušná Dílč ' 

smlouva: 

• 5AZ 8350, obj. č. 3610000276 

1 .3 Na základě vzájemné dohody a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona 

č. 134/2016 Sb. , o zadavaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisu (dále 

jen „ZZVZ"), a čl. 15. odst. 15.5 Smlouvy uzavírají Smluvní strany k Dílčí smlouvě 

tento Dodatek. 

2 Předmět Dodatku 

2. 1 Předmětem Dodatku je prodloužení doby poskytnutí Leasingu Uak je tento pojem 

definován v čl. 1 odst. 1.2 Smlouvy). 

2.2 Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s překlenutím období mezi ukončením 

Leasingu dle Smlouvy a poskytnutím služeb leasingu dle nového smluvního vztahu 

dojde k prodloužení doby poskytnutí Leasingu. Púvodní termín ukončení Leasingu 

20.2.2021 se tedy nově tímto Dodatkem mění na 30.4.2021. 

2.3 Výše měsíčního Nájemného úak je tento pojem definován v čl. 5. odst. 5.1 Smlouvy) 

zustavá nezměněna. V případě, že je Leasing poskytován pouze část měsíce, bude 

NáJemné za daný měsíc alikvotně pokráceno. 

2.4 NáJemné bude hrazeno za dobu. po kterou byl Leasing skutečně poskytován. 

2.5 Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. 

3 Závěrečná ustanovení 

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními 

stranami. 

3.2 Tento Dodatek je Smluvními stranami vyhotoven elektronicky a podepisován 

zaručeným elektronickým podpisem oprávněnými zástupci Smluvních stran. 
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3.3 Smluvní strany výslovně prohlašují. že si tento Dodatek přečetly, že obsahu tohoto 

Dodatk1., rozumí, že je projevem jeJich pravé a svobodné vule a nebyl Sjednán v tísni 

ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují Smluvní 

strany své podpisy. 

V Praze dne 16 -02· 2021 

Národní agentura pro komunikační 

a informační technologie, s. p. 

9 - -02· 2021 

ARVAL CZ s .r.o. 

ARVAL CZ s.r.o. @ 
Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4 - Krč 
tel.: +420 261 109 011 
IČO: 26726998 l!EI 
DIČ: CZ26726998 - ·~~-~~-~G"""" 
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