
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o podpoře 
č. 18/600/0400 

,,Vývoj, implementace a technická podpora celního portálu cPortáI“ 

Smluvní strany 

Objednatel: 

Česká republika - Generální ředitelství cel 
Se sídlem: Budějovická 7, 140 96, Praha 4 
IČ: 71214011 
Dıč: CZ71214011 

Jednající: 

Spojení: 

Bankovní spojení: ČNB Praha 1 

čisıø účtu: 1020011/0710 
Adresa pro doručování korespondence: Budějovická 7, 140 96, Praha 4 
(dále jen „objednatel“) 

Poskytovatel: 

Asseco Central Europe, a.s. 
Se sídlem: Budějovická 778/3a, Praha 4 -Michle, PSČ 140 00 
ıč: 27074358 
Dıč: CZ27074358 

Zastoupený: Ing. Davidem Šindelářem, prokuristou 
Spojení: tel.: 

e-mail: 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
Číslo účtu: 1657960/0300 
Adresa pro doručování korespondence: Budějovická 778/3a, Praha 4 -Michle, PSČ 140 00 
(dále jen ,,zhotovitel“) 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 8525. 

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto odstavci jsou v souladu S platnými zápisy 
V obchodním, popř. jiném rejstříku. 
Smluvní Strany se zavazují, že změny ve výše uvedených údajích oznámí bez prodlení druhé 
straně (případně upozorní na důsledky Z toho vyplývající). Pokud tak včas neučiní, uhradí 
druhé straně veškerou škodu, která jí tímto opomenutím vznikla. 
Objednatel a zhotovitel též společně jako ,,smluvní strany“. 



I. Předmět dodatku 

Tímto dodatkem se mění ustanovení smlouvy článek XIII. Realizační tým, součinnost 
a komunikace smluvních stran, odst. 13.1. takto: 

13.1 Při plnění této smlouvyjsou na straně objednatele pověřeni rolí oprávněné 
osoby nebo vedoucí projektu: 

Tyto oprávněné osoby budou vyvíjet součinnost se Zhotovitelem při plnění předmětu 
smlouvy, a to: 

a) oprávněný zástupce ve věcech smluvních (S právem předávat zhotoviteli 
všechny informace potřebné pro plnění smluvního závazku zhotovitele, o 
které ke splnění závazků v souladu S touto smlouvou požádá, a přebírat od 
něho všechna plnění uskutečněná dle této smlouvy), 

b) oprávněný zástupce ve věcech technických (S právem přebírat a předávat 
technické informace potřebné pro plnění smluvního závazku dle této smlouvy 
od druhé Smluvní strany, O které druhá Smluvní Strana ke Splnění závazků v 
souladu s touto smlouvou požádá) 

c) pracovníci objednatele, kteří mají právo vyžadovat služby dle předmětu této 
smlouvy, včetně akceptování odhadnutého rozsahu práce potřebného kjejich 
realizaci, tyto služby po jejich realizaci od zhotovitele převzít a následně 
akceptovatjejich řádné dodání. 

Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění. 
Tento dodatek nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti 
dnem, kdy bude zveřejněn v registru smluv. 
Smluvní strany na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy. 
Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, a to tak, že je opatřen uznávanými 
elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran (dle § 6 odst. 2 zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění 
pozdějších předpisů). 

za zhotovitele za objednatele 

V Praze dne: Dle elektronického podpisu V Praze dne:
D ° Digitálně podepsal 

Davıd Sındelar v _ I V . 

S d | 

Datum 2022 09 09 
podms; In e ar 1óz30zO.3 +O2ÍOOÍ podpis; 

Jmeno : lng. David Šindelář Jméno : 

Funkce ; 
prokurista Funkçę ; 


