
DODATEK č. 1

ke Smlouvě na dodávku služeb

MONET+, a.s.

IČO: 26217783

DIČ: CZ26217783

se sídlem: Za Dvorem 505, Štípa, 763 14 Zlín

zastoupená: Ing. Břetislav Endrys, předseda představenstva

Ing. Zdeněk Janda, člen představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3351

(dále jen jako „Dodavatel“)

a

Operátor ICT, a.s.

IČO: 02795281

DIC: CZ02795281

se sldlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice

zastoupená: Michal Fišer, MBA, předseda představenstva

Ing. Václav Strnad, člen představenstva

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp zn B 19676

(dále len„�")

(společně též jako „smluvní stran)/“)

uzavřeli níže uvedeného dne ve smyslu ust. 5 1742 odst. 2 a nás|. zákona ě 89/2012 Sb., občanský

zákonlk, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č, 1 ke Smlouvě na dodávku služeb generování

podacích čísel pro Českou poštu (dále jen „Smlouva"), uzavřené mezi smluvními stranami dne 15. 8.

2016, č. smlouvy Dodavatele 686/2016, č. smlouvy odběratele 51/2016-OlCT (dále jen „Dodatek")

l.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je úprava doby trvání Smlouvy kterou dochází po dohodě

smluvních stran kprodlouženl vdélce úměrné trvání Dílčí smlouvy na dodávky karet 2017,

uzavřené mezi smluvními stranami dne 7. 8. 2017 tak, aby byly zajištěny veškeré související

služby spojené s dodávkou karet a nedošlo k jejich přerušení

2. S ohledem na znění odst. 1 tohoto článku se text čl. VI, odst. (1) Smlouvy, ve znění:

„
Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 8. 2017."

nahrazuje textem:

„
Tato Smlouva se uzav/rá na dobu určitou do 31. 12 2018

“

2. Ostatní ustanovení Smlouvy vč. jejích příloh zůstává beze změny



Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti připojením podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnost

Dodatku nastává jeho zveřejněním v registru smluv.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveřejněn v souladu se zákonem

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené

vtomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení 5 504 zákona č.

89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí

Odběratel.

3. Vujednáních výslovně neupravených tímto Dodatkem, se tento řídí příslušnými právními

předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších

předpisů.

4. Tento Dodatek je vypracován ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran

obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

5. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek

byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodne a vážné vůle, bez nátlaku na

některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 2.6.2017

Za Dodavatele:

V Praze dne 7 8. 2017

Za odběratele:


