
DODATEK č. 2

ke SMLOUVĚ o POSKYTNUTÍ ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITÚ z FONDU FKSP

PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÝCH POUKÁZEK

Smluvnístrany:

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č.j. 17268-II/2012 ze dne 29.5.2012

sídlo: Vídeňská 1958/9, Praha 4, 140 21

IČO: 00023001

DIČ: c200023001

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 107-42334041/0710

zastoupený: Ing. Michal Stiborek, MBA, ředitel

(dále jen „Objednatel")

a

Up Česká republika s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Méstského soudu v Praze, spis. zn.: C 35300

sídlo: Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4

IČO: 62913671

DIČ: C262913671

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 59942/0800

zastoupená: Stéphane Nicoletti, jednatel

(dále jen „Poskytovatel")

(dále společně dále jen „Smluvní strany", nebo jednotlivě jako „Smluvní strana")

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě (dále jen „Dodatek"):

čl. |.

1. Smluvní strany konstatuji, že uzavřely dne 12. 11. 2019 vsouladu s ustanovením § 1746 odst. 2

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, Smlouvu o poskytnutí zaměstnaneckých benefitů

zfondu FKSP prostřednictvím elektronických poukázek, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2019,

(dále jen „Smlouva").

2. Předmětem Smlouvyje závazek Poskytovatelé poskytnout Objednateli služby v oblasti odměňování

a motivace zaměstnanců prostřednictvím univerzálního systému benefitů poskytovaných

Objednatelem zaměstnancům v pracovním poměru k Objednateli.

3. Během účinnosti Smlouvy vznikla mezi Smluvními stranami potřeba upravit dobu trvání Smlouvy, a

to způsobem sjednaným v tomto Dodatku.

čl. ||.

1. Vdůsledku vyhlášení dlouhodobého nouzového stavu vládou ČR z důvodu koronavirové světové

pandemie (Covid-19) nemohli zaměstnanci Objednatele využívat benefity a služby zajišťované



Poskytovatelem a stanovený finanční limit odpovídající předpokládanému rozsahu poskytovaných

služeb nemohl být Objednatelem vyčerpán.

2. Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohodly prodloužit dobu plnění z výše uvedené

Smlouvy o dobu 1 (jednoho) roku. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze Smlouvy.

3. Smluvní strany sjednávají, že se v článku 9. odstavec 9.1 Smlouvy ruší a nové zní:

„9.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2022. ”

čl. |||.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v plně platnosti a účinnosti a

vztahují se v celém rozsahu na tento Dodatek.

2. Tento Dodatekje vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží pojednom.

Pokud je tento dodatek podepisován elektronicky — elektronickým zaručeným podpisem, je

vyhotovena vjednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma Smluvními stranami.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem

zveřejněnív registru smluvv 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. Objednatel zajistí uveřejnění Dodatku v registru smluv; Poskytovatel souhlasí

s uveřejněním celého obsahu Dodatku, vyjma osobních údajů, v registru smluv.

Za Objednatele:
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Ing. Michal Stiborek, MBA

ředitel

Stéphane Nicoletti

jednatel
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