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DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ NA NÁJEM SERVERŮ ISL

číslo: 165310337

Smluvní strany:
Česká republika - 
se sídlem:
jejímž jménem jedná:

Ministerstvo obrany 
Tychonova 1, 160 00 Praha 6
Ing. Petr Záborec, ředitel odboru komunikačních a informačních 
systémů, Sekce vyzbrojování a akvizic MO

se sídlem kanceláře: 
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
vyřizuje:
- ve věcech smluvních
- ve věcech technických

nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 100 03 Praha 1 
404881/0710

Ing. Brigita Eclerová, tel.: 973 218 121, fax: 973 215 429 
mjr. Ing. Pavel Eliáš, tel.: 973 402 000 

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
Odbor komunikačních a informačních systémů 
Nám. Svobody 471/4 
16001 Praha 6

(dále jen „nájemce”) na straně jedné

a

HEWLETT-PACKARD s.r.o.
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1974
se sídlem: Za Brumlovkou 1559/5, Michle, 140 00 Praha 4
jejímž jménem jedná: Lukáš Najman/ Jan Kameníček/ Radka Mrzenová, jednatel
IČO: 17048851
DIČ: CZ17048851
bankovní spojení: ČSOB Praha 1
číslo účtu: 722513/0300
oprávněn ve věcech smluvních a technických:

Ing. Luboš Kolář, mob. 603 144 421 
adresa pro doručování korespondence:

Za Brumlovkou 1559/5, Michle, 140 00 Praha 4

(dále jen „pronajímatel”) na straně druhé

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku 11 odst. 2 smlouvy na nájem serverů ISL 
č. 165310337 (dále jen „smlouva”) uzavřené dne 29. listopadu 2016 dohodly na uzavření 

tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek'4).
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I.

Ucel dodatku

Účelem dodatku je aktualizace smlouvy s ohledem na prodej závodu pronajímatele SILICON 
GRAPHICS, s.r.o. IČO 60723530 společnosti HEWLETT-PACKARD s.r.o., IČO 17048851 
dne 1. 5. 2017. Doklad o koupi závodu je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

II.
Změny a dopňky

1. Na základě organizačních změn na straně nájemce a pronajímatele se identifikační údaje 
na titulní straně smlouvy vypouští a nahrazují se identifikačními údaji uvedenými na 
titulní straně tohoto dodatku.

2. V příloze č. 1 smlouvy

3. V příloze č. 5 smlouvy „Informační dotazník podnikatele, kterému bude Ministerstvo 
obrany poskytovat utajované informace44 se Informační dotazník podnikatele 
pronajímatele SGI ruší a nahrazuje se novým Informačním dotazníkem podnikatele 
uvedeným v příloze č. 1 tohoto dodatku.
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4. V příloze č. 6 smlouvy

5. V příloze č. 7 smlouvy „Pravidla pro užívání poskytnutých technologických souborů'4 se 
věta „SILICON GRAPHICS, s.r.o. (SGI) jako pronajímatel poskytuje nájemci 
technologické soubory do užívání za následujících podmínek: “ nahrazuje větou 
„HEWLET-PACKARD s.r.o. (HPE) jako pronajímatel poskytuje nájemci technologické 
soubory do užívání za následujících podmínek: “

III.
Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy včetně příloh neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze 
změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích o 3 listech a dvou přílohách o 3 listech 
z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 
tohoto dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní 
důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu 
s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou, přičemž 
účinnost je sjednána ke dni 1. 5. 2017.

5. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 165310337.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

příloha č. 1 - Informační dotazník podnikatele - 2 listy 

příloha č. 2 - Doklad o koupi závodu - 1 list

V Praze dne: b .b' V Praze dne: ^ sťdPfs'

Ředitel

Ing. Petr ŽÁBO
Podpis a

Jednatel

Lukáš-Najman/ Jan-Kameníček/ Radka Mrzenová
Podpis a razítko pronajímatele

F*““ ISr


