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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ 
KONZULTAČNÍCH SLUŽEB 

č. j. MV-158984-3/SIK5-2022 
 

č.j. Dodatku: MV-158984-8/SIK5-2022 

 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Se sídlem:   Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

Zastoupená: Mgr. Bohdanem Urbanem, ředitelem odboru provozu informačních  

technologií a komunikací 

Kontaktní adresa: Nagano III, U Nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha 3 

IČO:    00007064 

DIČ:   CZ00007064 

Bankovní spojení: ČNB Praha 1 

Číslo účtu:   3605881/0710 

 (dále také jen „Klient“) 

 

a 

Crayon Czech Republic and Slovakia s.r.o. 

Se sídlem:   Evropská 2591/33d, Dejvice, 160 00 Praha 6 

Zastoupená:  Dr. Ing. Miroslavem Holušou 

IČ:    08555532 

DIČ:   CZ08555532 

Bankovní spojení:  BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika 

Číslo účtu:  064450-6006140001/6300 

Vedená u Městského soudu v Praze, C 320900  

(dále také jen „Konzultant“) 

 

 (Konzultant a Klient dále společně také jen „Smluvní strany“) 
 

 

uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování konzultačních služeb (dále také jen „dodatek“): 
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I. 

Odůvodnění dodatku 

1. Vzhledem k časové náročnosti definice zadání jednotlivých konzultačních služeb a jejich 
výstupů, jakož i předávání potřebných podkladů pro jejich plnění na straně Klienta uzavírají 
Smluvní strany na základě vzájemné dohody tento dodatek ke smlouvě, jehož předmětem je 
prodloužení termínu plnění.  
 

II. 

Předmět dodatku 

1. Tímto dodatkem se ruší původní znění bodu č. 1 článku IV. Platnost smlouvy a stanovuje jeho 
nové znění, jak následuje: 

 

„ 1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 28. 02. 2023 nebo do doby vyčerpání 
maximální smluvní částky. Rozhodné je, která okolnost nastane dříve.“ 

 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a bude 

uveřejněn v registru smluv.  

 

2. Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě a Klient i Konzultant obdrží dokument 
oboustranně podepsaný zaručeným kvalifikovaným elektronickým podpisem oprávněných 
zástupců smluvních stran..  

 

3. Obě Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si dodatek důkladně přečetly a s jeho obsahem 

souhlasí, a že dodatek uzavřely dobrovolně a nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek, vědomy si svých práv a závazků z něj vyplývajících, na důkaz čehož zdola připojují 
své podpisy. 

 

 

 

 

V Praze dne dle el. podpisu            V Praze dne dle el. podpisu  

 

 

  

 

______________________________         _ _ 

 Mgr. Bohdan Urban, ředitel OPITK               Dr. Ing. Miroslav Holuša, jednatel  
      

 


