
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. CTU/2021_056  

  

  

Česká republika – Český telekomunikační úřad   
se sídlem:    Sokolovská 58/219, Praha 9 - Vysočany  
jejímž jménem jedná: Mgr. David Krupa, ředitel sekce správy vnitřních věcí  
IČO:      701 06 975  
DIČ:      CZ70106975 (osoba identifikovaná k dani)  
Bankovní spojení:      ČNB – pobočka Praha 
Číslo účtu:                  725001/0710 
adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025  
 
(dále jen „kupující“)  
  
a  
  
SHERLOG SE  
se sídlem:    Štěpánská 650/23, 110 00 Praha 1 – Nové Město  
zastoupená:  Martinem Moravcem, předsedou představenstva a  

Petrem Rybníčkem, členem představenstva   
IČO:     068 62 357  
DIČ:      CZ068 62 357  
bankovní spojení:  Raiffeisenbank, a.s.  
číslo účtu:    5021030631/5500   
adresa pro doručování: Londýnská 575/48, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, 
 
(dále jen „prodávající“)  
 
 
uzavřely jako smluvní strany smlouvy č. CTU/2021_056 ze dne 6. srpna 2021 (dále jen 
smlouva“) ze své svobodné vůle níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy 
č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“). 
 
 

1. Účel dodatku č. 1 

Účelem dodatku č. 1 je změna dodávané GPS jednotky, jež  je aktuálně na  trhu již nedostupná, 
jinou GPS jednotkou se shodnými, resp. lepšími technickými parametry a vlastnostmi, a s tím 
související změna lhůty k plnění, nezbytné k dodání modifikované GPS jednotky. 
 
 

2. Změny smlouvy 

1. Text označení původní GPS jednotky uvedené v prvním řádku tabulky Rozklad cen 
v Příloze č. 2 smlouvy zní nově takto: 

„Jednotka GPS do vozidla rozšířená HW + RFID identifikace“. 

2. Termín plnění uvedený čl. V odst. 2 smlouvy se mění tak, že prodávající dodá 
monitorovací systém v rozsahu plnění uvedeném v článku III odst. 1 smlouvy nejpozději 
do 4 týdnů ode dne účinnosti dodatku č. 1. 

 
 

3. Závěrečná ustanovení 

1. Ujednání smlouvy, nedotčena dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží 
kupující a jeden stejnopis prodávající.  



3. Tento dodatek č. 1 vzniká dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a nabývá účinnosti uveřejněním podle 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. Uveřejnění zajistí Kupující. 

4. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku č. 1 potvrzují, že se seznámily a souhlasí s jeho 
obsahem, což stvrzují svým podpisem tohoto Dodatku. 

 
   
V Praze dne 11. 11. 2021    V Praze dne 8. 11. 2021 
 
 
Za objednatele:          
  

          
 
Za dodavatele:   

       
  
  
  
……………………………………….   
 
Mgr. David Krupa        
ředitel sekce správy vnitřních věcí   
  
            
  
            
            
            

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

…………………………………………  
 
Martin Moravec   
předseda představenstva generální 
ředitel 
  
 
 
 
………………………………………..  
Petr Rybníček  
člen představenstva  

  


