
Dodatek č. 1 ke Smlouvě O podpoře 
„Technická podpora systémů rizikové analýzy a Mezinárodních sankcí 

Č.j. 21698/2017-900000-122 

Smluvní Strany 

Česká republika - Generální ředitelství cel 
Sˇe sídlem: Budějovická 7, 140 96, Praha 4 
IC: 71214011 
DIČ: CZ71214
Zastoupené: 

Spojení: 

Bankovní spojení: ČNB Praha 1 

Císlo účtu: 1020011/0710 
Adresa pro doručování korespondence: Budějovická 7, 140 96, Praha 4 

(dále jen ,,objednatel“) 

KOMIX s.r.o. 
Se sídlem: Drtínova 467/2a, 150 00 Praha 5 

ıčzˇ 47117087 
DICZ CZ47117087 
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského Soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 12440 
Zastoupené: Ing. Tomášem Rutrlem 
Spojení: tel.: +420 257 288 211 

e-mail: rutrle@komix.‹:Z 

ęankovni Spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 
Císio účtu:
Adresa pro doručování korespondence: Drtínova 467/Za, 150 00 Praha 5 

(dale jen ,,Zhotovitel“)



Objednatel a zhotovitel též společně jako „smluvní strany“. 

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen ,,dodatek“), týkající se změn ve vztahu 
k odpovědným osobám na straně objednatele v níže uvedeném rozsahu, tak jak je stanoveno 
ve smlouvě „Smlouvě O podpoře - Technická podpora systémů rizikové analýzy a 
Mezinárodních sankcí“ (dálejen ,,smlouva“) ze dne 8. 10.2015. “(. 
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I. Předmět dodatku ' 

1.1. Tímto dodatkem se mění ustanovení smIouv\/J článek II. bod. 2.15. takto: 

2.15. Zaměstnancem objednatele odpovědným za dohled plnění bezpečnostních 
podmínek uvedených V odst. 1 až 5 tohoto článku specitikovaných objednatelem 
a plněných Zhotovitelem je 

1.2. Tímto dodatkem se mění ustanovení smlouvv, článek XIII. bod. 13.1. takto: 

13.1. Při plnění této smlouvy jsou na straně objednatele povereni rolí oprávněné 
osoby nebo vedoucí projektu: 

Tyto oprávněné osoby budou vyvíjet součinnost se Zhotovitelem při plnění předmětu 
smlouvy a to: 

a) oprávněný zástupce ve věcech smluvních (S právem předávat zhotoviteli 
všechny informace potřebné pro plnění smluvního závazku zhotovitele, O 
které ke splnění závazků v souladu s touto smlouvou požádá, á přebirat od 
něho všechna plnění uskutečněná dle této smlouvy), 

b) oprávněný Zástupce ve věcech technických (S právem přebírat a předávat 
technické informace potřebné pro plnění smluvního závazku dle této smlouvy 
od druhé smluvní strany, O které druhá smluvní strana ke splnění závazků 
v souladu s touto smlouvou požádá), 

c) pracovníci objednatele, kteří mají právo vyžadovat služby dle předmětu této 
smlouvy, včetně akceptování odhadnutého rozsahu práce potřebného 
kjejich realizaci, tyto Služby po jejich realizaci od zhotovitele převzít a 
následně akceptovatjejich řádné dodání. 

1.3. Tímto dodatkem se mění ustanovení smlouvy, čl. XVII bod 17.13 takto: 

V souladu se Zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že 
objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, 
stanovené tímto Zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou 
anonymizovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a O změně některých zákonů, ve Znění pozdějších předpisů. 

1.4. Tímto dodatkem se mění ustanovení smlouvy, čl. XVII, přidán bod 17.14, který zní: 

Smluvní strany na důkaz svého souhlasu připojuji své podpisy:
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1 5. Ostatní ustanovení smlouvy Se tímto dodatkem nemění. 
1 6. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem Statutarních zástupců obou 

smluvních stran. 

1 7. Smluvní strany na důkaz sveho souhlasu připojuji Své podpisy. 

1 8. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech S platností originálu, Z nichž 
každá Smluvní Strana obdrží po dvou vyhotoveních. 
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