
Č.j. MSMT-17744/2021-6 

Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o poskytování Služby CRIBIS – cenový program CRIBIS Individual 
ze dne 30. 6. 2021 

(dále jen „Dodatek“) 

 

uzavřený mezi: 
 

CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., IČO: 262 12 242, DIČ: CZ26212242, se sídlem Štětkova 
1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, spisová značka B 6853, zastoupená Petrem Kučerou, na základě plné moci 
(dále jen „CRIF CZ“) 
a 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
IČO: 00022985 
DIČ: není plátce DPH 
se sídlem Karmelitská 529/5 Praha - Malá Strana, Hlavní město Praha 11800 
zastoupená Mgr. Evou Vondráčkovou, ředitelkou odboru majetkoprávního a veřejných zakázek 

(dále jen „Klient“) 
(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 
 

 

I. Úvodní ustanovení 
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2021 Smlouvu o poskytování Služby CRIBIS – cenový 

program CRIBIS Individual, ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě poskytuje CRIF 
CZ Klientovi Službu CRIBIS (dále jen „Smlouva“). 

1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách Smlouvy. 
 

 

II. Změny Příloh 

2.1. Do Přílohy č. 1 Smlouvy se doplňuje ustanovení čl. 1.A., jehož znění je následující: 
1.A. Rozsah Služby CRIBIS 

(a)  
 

(b) Aktivace jednotlivých služeb v rámci Služby CRIBIS a iniciační nastavení TL dohodnutých 
mezi Klientem a CRIF CZ se rozšiřuje o služby uvedené níže v tabulce, veškeré služby budou 
Klientovi poskytovány do konce platnosti smlouvy dle původního smluvního ujednání, tj. do  
31. 12. 2022. Celková cena se v návaznosti na rozšíření služeb navyšuje o částku uvedenou 
v tabulce níže: 

Produkt* Jednotka* TL* 
Cena celkem bez 

DPH* 

 
Cena celkem včetně 

DPH* 

   

85 000,00 Kč 

 

102 850 Kč 
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*Povinné pole 

Datum aktivace Služby CRIBIS: datum zveřejnění smlouvy v registru smluv 

Typ fakturace: Fakturace na začátku období 

Fakturační periodicita: jednorázově 

 

 

III. Závěrečná ustanovení 
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změn. 
3.2. Smluvní strany se dohodly, že (i) cenová ujednání v bodě 1 Přílohy č. 1 Smlouvy a (ii) popis 

a specifikace jednotlivých služeb v rámci Služby CRIBIS v bodě 3 Přílohy č. 1 Smlouvy tvoří 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a zavazují se zajišťovat jeho 
utajení a odpovídajícím způsobem jej chránit. 

3.3. Tento Dodatek je vyhotoven v českém jazyce v jednom (1) stejnopise v elektronické podobě. 
3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. 

3.5. Na tento Dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů. Klient se zavazuje uveřejnit Dodatek v registru smluv 
a informovat o tom CRIF CZ nejpozději do tří (3) pracovních dnů, a to emailem na adresu 
kontaktní osoby CRIF CZ uvedenou ve Smlouvě. 
 

 

 

V Praze dne  V Praze dne  

 

 

 
...............................................  ………............................................... 
Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 

CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. 

Mgr. Eva Vondráčková, ředitelka odboru 
majetkoprávního a veřejných zakázek 

Petr Kučera, na základě plné moci 
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