
Q/

11

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o spolupráci

1. Muzeum hlavního města Prahy, IČO: 00064432

se sídlem Kožná 1, Praha 1,

zřízené Zřizovací listinou Zastupitelstva hlavního města Prahy

zastoupené PhDr. Zuzanou Strnadovou, ředitelkou Muzea hlavního města Prahy

(dále jen „Partner“)

2. Operátor ICT, a.s., IČO: 02795281

se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 — Holešovice,

společnost zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze pod sp. zn.

B 19676

zastoupená Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva a lng. Václavem Strnadem,

členem představenstva

(dále jen „Elf)

(společně těž jako „smluvní stranf)

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

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci (dále jen

„Smlouva“), uzavřené mezi smluvnlmi stranami dne 1. 2. 2017, č. smlouvy Partnera MUZ/54l2017

(dále jen„m0

l.

Předmět dodatku

_\ Předmětem tohoto Dodatku je rozšíření okruhu poskytovaných slev na základě Smlouvy.
2. Na základě odst. 1. tohoto článku Dodatku se do čí. 2 Smlouvy doplňuje nový odstavec 2.3 ve

znění:

„2.3 Partner se dále zavazuje poskytovat slevu ve výši 10 % z ceny sníženého vstupného pro

držitele validnl karty L/tačka mladší 15 let.
"

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny, a to včetně ujednání vztahující se kvýši

odměny za spolupráci.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvnl 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). Smluvnl 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

Garant.

2. V ujednáních výslovně neupravených tímto Dodatkem, se tento řídí příslušnými právními

předpisy, zejména zákonem č. 8912012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších

předpisů.

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

Dodatku nastává jeho zveřejněním v registru smluv.
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4. Tento Dodatek je vypracován ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran

obdrží po jenom (1 ) vyhotovení.

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

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

některou ze stran Na důkaz toho připojují své podpisy.
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