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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Operační program Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost

Dodatek č. 1
Smlouvy o poskytování servisních služeb a podpoře produktivního provozu 

ekonomického informačního systému

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen 

„autorský zákon“), dne 30. 11.2016

mezi

Agentura pro podnikání a inovace
sídlo:
zastoupená:
IČ:
DIČ:

Žitná 566/18, 120 00 Praha 2 
Mgr. Lukáš Vymětal, generální ředitel 
051 088 61
CZ05108861 - není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

MÚZO Praha s.r.o.
sídlo:
zastoupená:
IČ:
DIČ:
Zapsán v OR: 
bankovní spojení:

Politických vězňů 15, Praha 1, 110 00 
Ing. Petr Zaoral a Jan Maršík, jednatelé 
49622897
CZ49622897
MS v Praze oddíl C, vložka 24646

(dále jen „poskytovatel“)
Oba společně jen „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

Účelem tohoto Dodatku č. 1 je úprava smluvních podmínek ve formě způsobu zasílání faktur a 
v oblasti frekvence plateb za poskytované služby.

Článek I.
1.1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. VII. odst. 7.4 smlouvy, které je účinností 

tohoto Dodatku č. 1 nahrazeno tímto ustanovením:

Článek VII. odst. 7.4

Platby, dle čl. VII. odst. 2 a 3 této smlouvy, budou objednatelem provedeny na základě 
vystavených faktur poskytovatelem. Faktury budou mít dobu splatnosti 30 dnů ode dne doručení 
do sídla objednatele. Faktury budou zasílány v elektronické formě, e-mailem na adresu

1.2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. VII. odst. 7.7 smlouvy, které je účinností 
tohoto Dodatku č. 1 nahrazeno tímto ustanovením:
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Článek Vil. odst. 7.7

Platba za podporu produktivního provozu a servisních služeb bude fakturována poskytovatelem 
pololetně a to ve výši 1/2 z ceny (v Kč bez DPH) dle přílohy č. 3 bod 1 této smlouvy, a to v měsíci 
červnu a prosinci za uplynulé pololetí.

Článek II.

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování servisních služeb a podpoře produktivního provozu 
ekonomického informačního systému nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají beze změny 
v platnosti.

2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva (2) stejnopisy 
a poskytovatel obdrží jeden (1) stejnopis.

2.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2.4. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy.

V Praze dne V Praze dne..................................

Mgr. Lukáš Vymětal
generální ředitel
Agentura pro podnikání a inovace

Ing. Petr Zaoral 
jednatel MÚZO Praha, s.r.o.

AGENTURA 
PRO PODNIKÁNI 
A INOVACE

Žitná 18, 120 00 Praha 2
-17-

Jan Maršík
jednatel MÚZO Praha, s.r.o.

Politických vězňů 15 
110 00 Praha 1
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