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Centrum pro regionální rozvoj České republiky
státní příspěvková organizace
IČ: 04095316
se sídlem: U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 3, PSČ 130 00
zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem, generálním ředitelem
(dále také jako „Centrum")

a

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
IČ: 75082721
se sídlem: Švendova 1282, 500 03Hradec Králové
zastoupená: Bc. LubomíremFrancem, 1. místopředsedou Regionální rady regionu

soudržnosti Severovýchod
(dále také jako „Už/Vaře/")

a

TESCO SW, a.s.
IČ: 25892533
se sídlem: tř. Kosmonautů 1288/1,779 00, Olomouc - Hodolany
jednající: RNDr. Josefem Tesaříkem, předsedou představenstva
(dále také jako „Zhotovitel')

a

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
IČ: 66002222
se sídlem: Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1

zastoupená: JUDr. Olgou Letáčkovou, náměstkyní pro řízení sekce
-Národníhoorgánu pro koordinaci

(dále také jako „MMR') koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO FUNGOVÁNÍ
SOFTWAROVÉHO PRODUKTU MONIT7+ A FORMULÁŘE WEBOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7
PRO UŽITÍ ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II

SEVEROVÝCHOD ze dne 19.2.2010, číslo CRR ČR 20/2010 ve znění Dodatku č. 1 ze dne
4.11.2011 CES 4881, uzavřené podle ust. § 262 odst. 1, s přihlédnutím k ust. § 269 odst. 2 zákona

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 121/2000 Sb.,
autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „smlouva")

1. V souvislosti s pracemi na ukončení programového období 2007 - 2013 a potřebou
administrace monitorovacích zpráv a kontrol po dobu udržitelnosti projektů, přípravou
dokumentů k uzavření operačních programů, reportingem vůči Evropské komisi a
došetřováním nesrovnalostí je třeba prodloužit platnost této smlouvy Dodatek dále aktualizuje
kontaktní osoby.

ČI. XI. odstavec 1 se mění takto:

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021 a nabývá platnosti a
účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.
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ČI. XII. odstavec 1 se mění takto:

1. Osobami oprávněnými jednat s dalšími smluvními stranami v záležitostech souvisejících
s touto smlouvou, vyjma statutárních orgánů smluvních stran, jsou dále:

na straně Centra:
ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Vašák, generální ředitel
ve věcech technických: Ing. Eva Pavlíková

na straně Uživatele:
ve věcech smluvních: Ing. Lenka Vašátková, ředitelka Úřadu Regionální rady
ve věcech technických: Ing. Marie Machová

na straně Zhotovitele:
ve věcech smluvních: Ing. Svatopluk Beneš, ředitel úseku SSPR
ve věcech technických: Ing. Jindřich Navrátil, zástupce ředitele úseku SSPR

na straně MMR:
ve věcech smluvních: JUDr. Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce
koordinace evrop.fondů a mezinár.vztahů WárGdmfí0-orgámj-pro-kc>ord4naGi
ve věcech technických: RNDr. Blanka Fischerově, ředitelka odboru OSMS

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

2. Dodatek je vyhotoven v osmi stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze
smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.

1 2 -05-2018
V Praze dne 2016

V Olomouci dne V Praze dne

RNDr. Josef Tesařík JUDr. Olga Letáčková
předseda představenstva náměstkyně pro řízení sekce

koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů
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