
Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 3/2000 1e dne 28. 4. 2000

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

se sídlem: 
zastoupená:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: Číslo
účtu: adresa pro 
doručování:

Lazarská 15/7, Praha 1 - Nové Město, PSČ 117 22
Ing. Martinem Pipkem, ředitelem Odboru informačních technologií v
Hradci Králové
72080043
CZ72080043
Česká národní banka

Generální finanční ředitelství
Odbor informačních technologií v Hradci Králové
Horova 17, 500 02 Hradec Králové

(důle jen „objednatel“)
na straně jedné

Zhotovitel:

NORANET-CZ, a.s.
se sídlem: 
provozovna: 
Spisová značka: 
zastoupená:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Jihlavská 612, 140 00 Praha 4
Světická 6, 100 00 PRAHA 10
B 6194 vedená u Městského soudu v Praze
Ing. Štěpánem Brajko - statutární ředitel
26121875
CZ 26121875
ČSOB a.s.

(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

společně pak též „smluvní strany“

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.4.2000 Smlouvu o dílo č. 3/2000 (dále jen „Smlouva“).

2. Smluvní strany se, v souladu, s ustanovením článku VI. Závěrečného ustanovení - bod
2. smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se Smlouva mění způsobem a v
rozsahu uvedeným v čl. II. tohoto Dodatku.



V Hradci Králové dne 27. 9. 2016 
Objednatel:

V Praze dne 23. 9. 2016
Zhotovitel: 

Ing. Štěpán Brajko
statutární ředitel

II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně údajů, uvedených v záhlaví Smlouvy, týkajících se
bankovního  spojení  zhotovitele  a  čísla  účtu  obou  smluvních  stran,  a  to  ve  znění
uvedeném v záhlaví tohoto Dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na změně údajů, v článku II-Plnění - odstavec 5., týkající se
změn telefonních kontaktů takto :

5. Objednatel hlásí poruchu zařízení na servisní telefonní čísla firmy NORANET-CZ 
 fax. číslo  čísla mobilních telefonů 

Zhotovitel  před  každou  opravou  provede  telefonickou  analýzu  poruchy,  při  které
objednatel  poskytne  zhotoviteli  potřebné  informace.  Telefonické  konzultace  jsou
zahrnuty v ceně dle článku III. této smlouvy.

3. Smluvní  strany  se  dohodly  na  změně  údajů,  v  článku  VI-  Závěrečná  ustanovení  -
odstavce 9. až 12., týkající se zplnomocněných osob - takto:

9. Za  objednatele  je  k  jednání  ve  věci  plnění  této  smlouvy  zplnomocněn  jednat  se
zhotovitelem  ve  věcech  smluvních  a  obecných:  Ing.  Martin  Pipek,  ředitel  Odboru
informačních technologií v Hradci Králové.

10. Za  objednatele  je  k  jednání  ve  věci  plnění  této  smlouvy zplnomocněn  jednat  se
zhotovitelem ve věcech technických: 

11. Za  zhotovitele  je  k  jednání  ve  věci  plnění  této  smlouvy  zplnomocněn  jednat  s
objednatelem ve věcech smluvních a obecných: Ing. Štěpán Brajko, statutární ředitel.

12. Za  zhotovitele  je  k  jednání  ve  věci  plnění  této  smlouvy  zplnomocněn  jednat  s
objednatelem ve věcech technických: 

III.

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze
změny.

2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech splatností  originálu, z nichž jedno pare
obdrží zhotovitel a dvě pare objednatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že Dodatek
uzavřely po vzájemném projednání podle svojí pravé a svobodné vůle.

Ing.
Martin

Pipek
ředitel Odboru IT v Hradci Králové
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