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       Č.j.: MV-114083-80/SIK6-2017 

 

 

 

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
Č. J. MV-114083-74/SIK6-2017 

(DÁLE JEN „DODATEK“) 
 

 

1.  Smluvní strany: 
Česká republika – Ministerstvo vnitra 
Sídlo:   Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 
Kontaktní adresa:  Olšanská 2, Praha 3, PSČ 130 27 
IČO:    00007064 
DIČ:   CZ00007064 
Zastoupená: Ing. Františkem Varmužou, 
  ředitelem odboru centrálních informačních systémů 
Bankovní spojení: 3605-881/0710 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Datová schránka: 6bnaawp 
(dále jen „Objednatel“) 

na straně jedné 

a 

Amos Software spol. s r.o. 
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 20637 
se sídlem:  Budějovická 620/61, Krč, 140 00 Praha 4 
IČO: 47548321 
DIČ: CZ47548321 
bankovní spojení: Fio Banka, a.s. 
číslo účtu: 8110081100 / 2010 
zastoupená:  Ing. Pavlem Krčmářem, jednatelem 
Kontaktní osoba:  
E-mail:  
Telefon:  
Datová schránka:  3immb82 
(dále jen jako „poskytovatel“) 

na straně druhé 

Objednatel a Poskytovatel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“ 
na straně druhé  
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k Smlouvě o poskytování 
služeb na „Přechodné zajištění podpory a maintenance konverzního nástroje pro převod 
dokumentů do formátů PDF v elektronické spisové službě“ ze dne 24. 9. 2021 (dále jen 
„Smlouva“).  
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2. Úvodní ustanovení 
Tento Dodatek k Smlouvě o poskytování služeb se uzavírá na základě dohody obou 
smluvních stran a řídí se právním řádem České republiky, zejména příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 
 

3. Změny 

Článek I. Smluvní strany se mění takto: 
 

Amos Software spol. s r.o. 
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 20637 
se sídlem:  Budějovická 620/61, Krč, 140 00 Praha 4 
IČO: 47548321 
DIČ: CZ47548321 
bankovní spojení: Fio Banka, a.s. 
číslo účtu: 8110081100 / 2010 
zastoupená:  Ing. Pavlem Krčmářem, jednatelem 
Kontaktní osoba:  
E-mail:  
Telefon:  
Datová schránka:  3immb82 

 
 
4. Závěrečná ustanovení 
1. Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování služeb se nemění. 
2. Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku k Smlouvě o poskytování služeb stvrzují, že jsou 

se zněním textu tohoto dodatku seznámeni, a s jeho zněním souhlasí. 
3. Dodatek k Smlouvě o poskytování služeb nabývá platnosti v den jejího podpisu oběma 

Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou 
na vědomí, že tento Dodatek k Smlouvě o poskytování služeb bude uveřejněn v registru 
smluv dle 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. Dle dohody Smluvních stran zajistí odeslání Dodatek k Smlouvě o poskytování 
služeb správci registru smluv Objednatel. Objednatel je oprávněn před odesláním Dodatek  
k Smlouvě o poskytování služeb správci registru smluv v Dodatek k Smlouvě 
o poskytování služeb znečitelnit informace, na něž se nevztahuje uveřejňovací povinnost 
podle zákona o registru smluv. 

4. Dodatek k Smlouvě o poskytování služeb je vyhotoven v elektronické podobě, ve formátu 
.pdf, a elektronicky podepsán oběma smluvními stranami. 

5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek k Smlouvě o poskytování služeb uzavírají svobodně 
a vážně a že obsah dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho dodatek podepisují. 

V Praze dne. dle el. podpisu  V Praze dne: dle el. podpisu 

Za Objednatele: Za Poskytovatele: 
 
 
________________   
  
 Ing. František Varmuža  Martin Škorpil 
ředitel odboru centrálních informačních systémů  na základě plné moci 


