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Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o poskytnutí programového vybavení DATACENTRUM IDESYS a jeho servisu, 

ze dne 15. června 2016, č. 23/2016 
 
 
 
Česká republika – Městský soud v Praze 
Sídlo: Spálená 6/2, 112 16  Praha 2 – Nové Město 
IČO: 00215660 
DIČ: CZ00215660 
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 2928021/0710 
Zastoupený: Ing. Michaelem Mrzkošem, LL.M., ředitelem správy soudu, na základě pověření 
předsedkyně Městského soudu v Praze Spr 724/2021 ze dne 3. 3. 2021 
(dále jen „zákazník“) 
 
 
 a 
 
 
DATACENTRUM systems & consulting, a.s. 
Sídlo: Písnická 30/13, 142 00 Praha 4 
IČO: 25631721 
DIČ: CZ25631721 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 19-8779880297/0100 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5092       
Zastoupený: Ing. Kamilem Ryšavým, předsedou představenstva 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě: 
 
 
 
1) Obě smluvní strany se dohodly na následující změně: 

 
a) V článku 6. Trvání a ukončení smlouvy, se ruší odstavec 6.3. a nahrazuje novým 

zněním. 
Poskytování služeb údržby k programovému vybavení DATACENTRUM 
IDESYS – Docházka je sjednáno na dobu do 31. prosince 2022. 

 
2) Všechna ostatní ujednání smlouvy uzavřené dne 15. června 2016, ve znění dodatku 

č. 1 ze dne 8. září 2016 zůstávají v platnosti. 
 
3) Ostatní ustanovení tohoto dodatku: 

a) Dodatek č. 2 je nedílnou součástí uzavřené smlouvy. 
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b) Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle 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. Dodatek uveřejní v registru 
smluv zákazník. Poskytovatel bere povinnost uveřejnění tohoto dodatku v registru 
smluv na vědomí. 

c) Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom z nich. 

d) Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem řádně přečetly, že 
byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 

 
 
 
 
Praha dne: 
 

Ing. Michael Mrzkoš LL.M. 
ředitel správy soudu 

za zákazníka 

Ing. Kamil Ryšavý 
předseda představenstva 

za poskytovatele 
 

 




