
Dodatek č. 16 ke Smlouvě o odběru obědů pro meteorologickou stanici Přibyslav

(č. smlouťy odběratele SDD2541r2002)

Dodavatel: osíva a.s.

Pecháčkova 369' 582 22 Přibyslav
Zastoupená předsedou představenstva
IC:48171069 DIC: CZ48171069
Bankovní spojení:

odběratel: Český hydrometeorologický ústav
Zastoupený Mgr' Liborem Černikovským, NMK
Na Šabatce 17 , 143 06 Praha 4
IČ: 0020699
DIČ: CZO02O699
Bankovní spojení
osoba pověřená k.jednání: vedoucí odboru profesionáIní staniční sítě
Email:
Telefon: 

Místo odběru: Meteorologická stanice Přibyslav

Předmět dodatku: Zvýšení ceny oběda

Jednotková (konečná) cena za 1 oběd: 84'- Kč včetně DPH
Tento dodatek se uzavírá s platností od 1 . ííjna 2021 .

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účirrnosti uveřejněním v registru
smluv na základě zákona č.34012015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účirrnosti některych smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení $ 5 zákona o registru smluv.

Dodatek je \.yhotoven ve dvou výtiscích' z ntchž kaŽdý má platnost originálu a každá ze smluvních
stran obdrŽí po jednom výtisku.

ČuvÚ p.uhu ,. / 2. ,-)- Osiva, a. s. h, ?. ta"tz

Dodatek č. 16 ke Smlouvě O odběru obědů pro meteorologickou stanici Přibyslav 

(č. smlouvy odběratele sDD254ıı2002) 

Dodavatel: ()siva a.s. 
Pecháčkova 369, 582 22 Přibyslav 
Zastoupené  předsedou představenstva 
IČ: 48171069 DIČ: CZ48171069 
Bankovní spojení: 

Odběratel: Český hydrometeorologický ústav 
Zastoupený Mgr. Liborem Černikovským, NMK 
Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 
IČ: 0020699 
DIČ: CZ0020699 
Bankovní spojení: 
Osoba pověřená kjednání: l vedoucí odboru profesionální staniční sítě 
Email:
Telefon:  

Místo odběru: Meteorologická stanice Přibyslav 

Předmět dodatku: Zvýšení ceny oběda 

Jednotková (konečná) cena za 1 oběd: 84,- Kč včetně DPH 
Tento dodatek se uzavírá S platností od 1. října 2021 . 

I 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti uveřejněním V registru 
smluv na základě zákona Č. 840/2015 Sb., zákon O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv 
a O registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona O registru smluv. 

Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, Z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom výtisku. 

ČHMÚ Praha 
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Osiva, a. s. /ę4 7, „Zónu 




