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DoDATEK č. 10 KE SMLoUVĚ o pÍlo
evidované u Zhotovitele pod číslem jednacím 156/98

Tento dodatek uzavíraji v souladu s ustanovením 9^

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
2586 a násl. zákona č,. B9l2o12 Sb.,
, tyto smluvní strany:

Praha s.r.o.MZhotovitel

Politic vezn 15 110 00 Praha 1Sídlo
nateli s.r.o.I . Petre m Zaoralem a Janem MaZastou

odh mnna bcoza rejstříkum meo nze psaec ostn rucens ymspo
vl kaoz 24646cPrazeV dodsm emoudMmvede ne

Druh organizace

49622897
c249622897D

Bankovní nt

a

Objednatel Univerzita Kaľtova Fakulta sociálních

Sídlo Smetanovo nábřeží 6 110 01 Praha 1

Zastoupený Ph Dr Ja ku bem Ko nce ke m Ph D deka nem faku

na školaDruh orqanizace
IC 00216208
DIC czo02r620B
Bankovní spoiení
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Prahĺ s. n o.

Změna ělánku 3, odstavec g.7 navýšení počtu licencí a rozšíření o modul

objednávky v tenkém i tlustém klientovi

3.1 NíŽe je uveden seznam modulů, ke kterým je poskytnuta Licence, dále pak počty

uživatelů v jednotlivých modulech.
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Změna čtánku 3, odstavec 3,7.7 - celková cena

3.1.1 Celková cena Licence EIS JASU@ CS
Licence EIS CS verze Enterpľise Základní cena

íKč bez DPH)
Prodejní cena
(Kč bez DPH)

prava dle doda tku 10
s doplatkem (nákup nových icencí)
Bez doplatku (navyse n I licen ct kte re

razen kti

60 672,00
22 243,00

60 672,00

263 859,00 181 580,00

Rozdíl v ceně za poskytnutí práva užívat programové vybavení proti smlouvě o dílo a dodatku

č' 1 - 9 tj. 60 672,- Kč bez DPH, 7' its,"- Kč včetně 2I o/o DPH bude uhrazen na základě

řárlu'v- --"daňovéhő oor.lááu zasläného zńotovitelem po podepsání tohoto dodatku oběma

smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven Ve dvou exemplářích, kaž.dá smluvní strana obdržíjeden exemplář'

Tento dodatek Vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami'

V Praze

Za Zhotovitele:

V Praze

Za Objednatele:

Ing. Petr Zaoral

Jan Maršík
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