
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci

uzavřený mezi těmito subjekty:

(1) Hedepy s.r.o., IČ: 09206281, se sídlem Sestupná 105/8, Praha, 162 00, zapsaná V

obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze, oddíl C, vložka 332559, kterou zastupují

Lukáš Krčil, jednatel a Roman Zámečník, jednatel (dále jen „Provozovatel“)

a

(2) Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s ,
IČ: 44848943, se sídlem Jeruzalémská

964/4, 110 OO Praha l zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze, oddíl

B, vložka 1329, kterou zastupují XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX vedoucí samostatného oddělení - Lidské

zdroje (dále jen „Partner“).

Provozovatel a Partner dále společně také „Smluvní strany“ či jednotlivě „Smluvní strana“);

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

A) Smluvní strany uzavřely dne l9. 4. 2021 Smlouvu o spolupráci (dále jen „Smlouva“).

B) Smluvní strany mají zájem na prodloužení platnosti Smlouvy.

C) Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany rozhodly uzavřít tento dodatek č. l. (dále jen

„Dodatek“).

Článek 1

Stávající znění odstavce 8. 7. Smlouvy se mění a nově zní takto:

Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2021. Platnost a účinnost ustanovení, která jsou

relevantní i po ukončení této Smlouvy zůstávají v platnosti i po ukončení Smlouvy - závazek uhradit

Odměnu a povinnost mlčenlivosti.

2. Článek 2

2. 1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.

2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran a

účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv V souladu se zákonem č. 340/ 2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

2.3. Uveřejnění Dodatku zabezpečí Partner.

2.4. Pojmy použité v tomto Dodatku, avšak nedefinované, mají stejný význam, jak je uvedeno ve

Smlouvě.

2. 4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou ((2) písemných vyhotoveních. Každá ze Smluvních stran

obdrží jeden podepsaný originál.



V Praze dne

Hedepy s.r.0.
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V Praze dne 30. 6. 2021

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
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