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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo  
na výrobu a dodání personalizovaných strojově čitelných diplomatických pasů a služebních pasů České republiky 

s biometrickými údaji uloženými v bezkontaktním čipu 

DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo  

na výrobu a dodání personalizovaných strojově čitelných 

diplomatických pasů a služebních pasů České republiky s 

biometrickými údaji uloženými v bezkontaktním čipu 

 uzavřené dne 22. 12. 2015 
mezi Českou republikou, Ministerstvem zahraničních věcí, jako objednatelem  

(evidovaná u objednatele pod č.j.: 307173/2/2015-KO) 
a STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, státní podnik, jako zhotovitelem 

(evidovaná u zhotovitele pod č. 136/2015/HM) 

 
I.  

Výše uvedené smluvní strany smlouvy o dílo na výrobu a dodání personalizovaných strojově 
čitelných diplomatických pasů a služebních pasů České republiky s biometrickými údaji 
uloženými v bezkontaktním čipu, (dále jen „smlouva“), se v souladu s čl. XIX odst. 2 smlouvy 
dohodly na přijetí změn smlouvy, která se mění a doplňuje takto: 
 
 
1. Čl. 1 včetně nadpisu zní: 
 

Čl. I 
Smluvní strany 

 
Objednatel:  Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí 

se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 5, PSČ 118 00 
zastoupená: JUDr. Martinem Smolkem 

náměstkem ministra pro řízení sekce právní a konzulární 
IČO:   45769851 
bank. spojení: Česká národní banka – centrální pobočka Praha 
č. účtu:  výdajový účet 17228001/0710 

   (dále jen „objednatel“) 
 
 
Zhotovitel:  STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 

Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl ALX, vložka 296, sp.zn.: ALX 296 
zastoupená:  Tomášem Hebelkou, MSc, 

generálním ředitelem 
IČO:  00001279 
DIČ:   CZ00001279 

                bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
           č. účtu:  200210002/2700 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
(dále společně označovány jako „smluvní strany“) 
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Zmocněnci pro jednání  
smluvní a ekonomická: 
 
za objednatele:  xxx 
   xxx 
   telefon: xxx 
    
 
za zhotovitele:  Tomášem Hebelkou, MSc, 
                                   generální ředitel 

telefon: xxx 
 

 
Zmocněnci pro jednání věcná a technická: 
 
za objednatele:  xxx,  

xxx 
telefon: xxx 
 

 
za zhotovitele:  xxx 

xxx 
tel.: xxx 
e-mail: xxx 
 
xxx 
xxx 
telefon: xxx 
e-mail: xxx 
 

   xxx 
 xxx 
 tel.: xxx 

                       e-mail: xxx 
 
2. V čl. II odst. 5 zní: 

„5. Předmět smlouvy specifikovaný v odst. 2 písm. A. a B. tohoto článku bude vyroben a 
dodán dle technické specifikace, která obsahuje utajované informace ve stupni utajení 
„VYHRAZENÉ“, a je založena a evidována u objednatele pod č.j. xxx a  
u zhotovitele pod č.j. xxx.“. 

 
3. Čl. III zní: 

„Čl. III 
Místo plnění 

Místem plnění předmětu smlouvy je objekt zhotovitele na adrese STÁTNÍ TISKÁRNA 
CENIN, státní podnik, výrobní závod II, Za Viaduktem 1143/8, 170 00 Praha 7.“. 

 
 
 

 
 

II.  
 

mailto:vesely.ladislav@stc.cz
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Ostatní ustanovení smlouvy a přílohy ke smlouvě se nemění. 
 
 

III. 
Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že dodatek č. 1 včetně smlouvy bude 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), ve znění pozdějších předpisů, 
uveřejněn v registru smluv. Veškeré úkony s tím související zajistí zhotovitel. 
 

IV.  
 
1. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž jeden výtisky 

obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. 
 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv podle zákona o registru smluv. 
 
 
V Praze dne _____________    V Praze dne _____________   
 
 
 
Zhotovitel:      Objednatel:    

   
 
 
 
 
 
 
____________________________   ____________________________ 

Tomáš Hebelka, MSc                      JUDr. Martin Smolek 
generální ředitel    náměstek ministra  

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik              pro řízení sekce právní a konzulární 

 


