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Dodatek č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb

Č. MSP-12/2019-MSP-CES

Smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti
se sídlem: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
zastoupená: Mgr Pavlem Kolářem, ředitelem odboru investic a majetku
IČO: 00025429
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen ,,objednatel")

a

2. FRACTAL s.r.o.
se sídlem: Květná 2080/10, Praha 3 - Vinohrady, 130 00
zastoupená: Ing. Jarmilou Bergerovou, jednatelkou
IČO: 63979578
DIČ: CZ63979578
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka C 40326
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen ,,dodavatel")

Dále též společně označeny jako ,,smluvní strany" nebo kaZdá z nich samostatně jako ,,sinluvní
strana".

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek Č. 2 (dále jen ,,Dodatek"):

PREAMBULE
Smluvní strany uzavřely dne ll. února 2019 Snilouvu o poskytování služeb č. MSP-L2/2019-
MSP-CES (dálc jen ,,Smlouva"), jejímž předmětem je zajištění letenek, jízdenek a ubytování
pro zaměstnance objednatele (dále jen ,,sluŽby").

ÚČelem Dodatku je prodloužení trvání Smlouvy a doby poskytování služeb dle Smlouvy.



Cl i.
Smlouva se mění takto:

1. Odstavec Ĺ. článku VIII. (Trvání a i&mčem"smlouvy) Smlouvy se mění a nahrazuje novým
úplným zněním takto:
,,l. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 3 Ĺ. 12. 2022."

ČI. TI.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejněni v registru smluv zajistí objednatel.

3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve Čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku a Že tento Dodatek uzavřely
na základě své svobodné a vážné vůle. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy.

V Praze dne iu: ábx'Z 30, 05, 2922
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" Ing. Jarmiiá Bergerová
jednatelka Ĺj.

Mgr. Pavel Kolář
ředitel odboru investic a majetku
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