
DODATEK Č. 1 

 

ke kupní smlouvě uzavřené dne 9. 2. 2010 mezi STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, státní podnik 
jako prodávajícím na straně jedné a Dopravním podnikem města Olomouce, a.s. jako kupují-
cím na straně druhé a evidované u prodávajícího pod č. 3/2008 (dále jen „smlouva“). 

 
 
V souladu s čl. XI odst. 3 smlouvy se na základě dohody smluvních stran výše uvedená 
smlouva mění a doplňuje tímto dodatkem následovně:  
 
 

I. 
a) v čl. III se doplňují nová ujednání, označená jako odst. 3 a 4, která zní: 
 

3. Smluvní strany se dohodly že zbývající množství kotoučů pro prodej jízdenek, vyrobe-
ných v první výrobní fázi na základě a v souladu s technickou specifikací dle přílohy 
č. 1 smlouvy (ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku), v počtu 204 ks, zho-
tovitel objednateli dodá nejpozději do 31.5.2010. 

4.  Současně s dílčím plněním dle čl. III odst. 3 smlouvy zhotovitel objednateli dodá také 
200 ks kotoučů pro prodej jízdenek, vyrobených na základě a v souladu s technickou 
specifikací dle přílohy č. 1 v platném znění, resp. ve znění po nabytí účinnosti tohoto 
dodatku. 

 
b) Část dosavadní přílohy č. 1 smlouvy, Technická specifikace kotoučů pro prodej jízdenek 

se ruší a nahrazuje novým zněním, které je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku. Ostat-
ní části přílohy č. 1, vztahující se k jiným částem předmětu plnění (papírové kotouče do 
tiskáren a papírové jízdenky) zůstávají beze změny. 

 
 

   II. 
Ostatní ujednání smlouvy, pokud se nemění vzhledem k čl. I tohoto dodatku, zůstávají nedo-
tčena. 
 

 III. 
Dodatek č. 1: 
a)  je sepsán ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 

obdrží jeden výtisk. 
b) nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
 
 
V Praze dne      V Olomouci dne                
Za prodávajícího:     Za kupujícího: 
 
 
 

………………………………    ………………………………….....  
    Ing. Richard Bulíček     Ing. Vladimír Menšík 
      generální ředitel           člen představenstva a výkonný ředitel                                 

 
 
 


