
DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ 
SERVISNÍCH ČINNOSTÍ

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, 

IČO: 490 99 451, DIČ: CZ49099451,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 465, 

zastoupená: |člen představenstva a| místopředseda
představenstva 

(dále jen „Objednatel") 

a

Severočeská servisní a.s.

se sídlem: Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice

IČO: 051 75 917, DIČ: CZ 05175917,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2659, 

zastoupená:^^^^^^^^^^| předseda představenstva 1- místopředseda
představenstva

(dále jen „Poskytovatel") 

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 4

ke Smlouvě o poskytování servisních činností ze dne 24. 9. 2018, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 
5.10.2020, dodatku č. 2 ze dne 6.10.2021 a dodatku č. 3 ze dne 19.10. 2022

(dále jen „Dodatek")

i



1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel a Poskytovatel uzavřeli dne 24. 9. 2018 Smlouvu o poskytování servisních 
činností, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 5.10.2020, dodatku č. 2 ze dne 6.10.2021 
a dodatku č. 3 ze dne 19. 10. 2022 (dále jen „SLA").

1.2

1.3

1.4

1.5

2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU DODATKU

2.1

2.2



3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 
dnem, kdy dojde kjeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv. Uveřejnění tohoto Dodatku je povinna uskutečnit SčVK ve Ihůtě dle 
zákona, přičemž toto uveřejnění provede poté, co umožní SčS v tomto Dodatku 
vyznačit její obchodní tajemství, které bude v uveřejněné verzi Dodatku 
anonymizováno. SčS je povinna kdykoli na výzvu SčVK vyznačit v textu tohoto Dodatku 
své obchodní tajemství dle předchozí věty bez zbytečného odkladu a v souladu 
s právními předpisy.

3.1 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto 
Dodatku.

3.2 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají vážně, dobrovolně, bez nátlaku 
a za nikoliv nápadně nevýhodných podmínek.

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven v českém jazyce ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá 
smluvní strana obdrží dvě (2) vyhotovení.

[PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE]
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[PODPISOVÁ STRANA]

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci smluvních stran připojili své podpisy k tomuto Dodatku 
v den uvedený níže.

V TEfWw dne n Vím V dne

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Severočeská servisní a.s.

člen představenstva

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

místopředseda
představenstva
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