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Dodatek č. 1 
Smlouvy o podpoře Aspe®: P-2017-03229-1 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 
 
Státní fond dopravní infrastruktury 
se sídlem: Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 
zastoupený: Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem 
IČO: 70856508 
DIČ: CZ70856508 
 
(dále jen „objednatel“ nebo „SFDI“) 
 
 
a  
 
 
IBR Consulting, s.r.o. 
společnost se sídlem: Sokolovská 352/215, Vysočany, 190 00 Praha 9 
zastoupená: Ing. Františkem Benčem, jednatelem 
IČO: 25023446 
DIČ: CZ25023446 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 235748 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
 
Smluvní strany se dohodly na doplnění smlouvy „Licenční smlouva číslo: P-2017-03229-1 
uzavřené mezi smluvními stranami dne 5.6.2017  (dále jen „smlouva) a uzavírají tento 
dodatek č. 1 smlouvy: 

 
 

I. 
1. Technická podpora a update software Aspe® v rozsahu se rozšiřuje o: 

 
 

Modul Název modulu Cena modulu Počet % Cena 

07 Fakturace 11 000,- 3 18 5 940,00 
Cena bez DPH 5 940,00 
DPH 21% 1 247,40 
Cena celkem včetně DPH 7 187,40 

 
2. Cena Podpory pro rok 2018 bude stanovena jako poměrná část ceny uvedené výše se 

zohledněním počtu měsíců užívání této technické podpory a update software Aspe® a 
bude splatná na základě faktury Poskytovatele doručené Objednateli se splatností 14 
dnů od doručení.  
 

 
 

II. 
 

1. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti. 
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2. Tento dodatek nabývá platnosti  dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění objednatelem v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento Dodatek a informace v něm obsažené byly 

přístupné v rozsahu a způsobem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že obsah 
Dodatku není předmětem utajení a souhlasí s jeho zveřejněním po nabytí účinnosti na 
www.sfdi.cz. 

 
4. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s poskytnutým plnění hrazeného z veřejných výdajů. 
 

5. Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve třech vyhotoveních, z nichž každý má 
platnost originálu. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 
Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán na základě jejich svobodné, vážné, 
omylu prosté a pravé vůle a že se řádně seznámily s textem tohoto Dodatku 
a neshledávají v něm žádných vad. Na důkaz toho připojují své podpisy pod text tohoto 
Dodatku.  

 
Ve Praze dne    
 
 
 
 
 
………………………     ………………………… 
za objednatele     za zhotovitele 
Ing. Zbyněk Hořelica     Ing. František Benč 
ředitel SFDI                 jednatel 

http://www.sfdi.cz

