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DODATEK č. 1  
KUPNÍ SMLOUVY č. 1546/2022 

 (akce 136V01100 1309 Spr 1298/2022) 
uzavřené podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) 

(dále jen „Dodatek“) 
 
 
 

I. 
 Smluvní strany 

 
1. Česká republika – Městský soud v Praze 
se sídlem Spálená 6/2, 112 16  Praha 2 
zastoupená Ing. Michaelem Mrzkošem, LL.M., ředitelem správy soudu, na základě pověření 
předsedkyně Městského soudu v Praze Spr 724/2021 ze dne 3. 3. 2021 
IČO: 00215660 
DIČ: CZ00215660 
bankovní spojení: ČNB 
č.ú.: 2928021/0710 
(dále jen „kupující“) na straně jedné        
 

a 

2. DATACENTRUM systems & consulting, a.s. 
se sídlem Praha 4, Písnická 30/13, PSČ 14200 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5092 
zastoupená Ing. Kamilem Ryšavým, předsedou představenstva 
IČO 25631721 
DIČ CZ25631721 
bankovní spojení: KB Praha 4, expozitura Chodov 
č.ú.: 19-8779880297/0100 
(dále jen „prodávající“) na straně druhé 

 
 
 

II. 
Předmět dodatku 

 
1. Předmětem tohoto Dodatku posun dodací lhůty z důvodu technických problémů, které 

vznikly na Městském soudu v Praze při nasazování docházkového systému DC3. 
 
 

 
III. 

 
1. Text odst. 1 čl. III. Dodací lhůta a místo plnění, Kupní smlouvy č. 1546/2022, ze dne 

12. 8. 2022 se nahrazuje textem: 

      „1.  Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží uvedené v čl. II. ve lhůtě do 
20. 12. 2022.“      
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IV. 

Ostatní ujednání 
 

1. V ostatních bodech a ujednáních se Kupní smlouva č. 1546/2022, ze dne 12. 8. 2022 
nemění. 

2. Účastníci tohoto Dodatku prohlašují, že tento Dodatek byl sjednán na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což 
stvrzují svými podpisy. 

3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě ve dvou (2) stejnopisech s platností 
originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle 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 kupující. Prodávající bere povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v 
Registru smluv na vědomí. 

 
 
 
                                                                                            
za kupujícího 
 
Ing. Michael Mrzkoš, LL.M. 
ředitel správy Městského soudu v Praze 

za prodávajícího 
 
Ing. Kamile Ryšavý  
předseda představenstva 

      DATACENTRUM systems & consulting, a.s. 




