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Operátor ICI', a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

zastoupená: Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva

Bc. Petrou Burdovou, místopředsedou představenstva
IČO: 02795281

DIČ: CZ02795281, plátce DPH

bankovní spojení:

číslo účtu:

OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 19676

(dále jen „OICI“")

(společně též jako „smluvní strany")

dnešního dne uzavřely v souladu s ustanovením š 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") tento Dodatek č. 1 ke

KOMISIONÁŘSKÉ SMLOUVĚ o OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI.

(dale jen „Dodatek č. 1").

Smluvní strany:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

zastoupená: Mgr. Martinem Gíllarem, předsedou představenstva

lng. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva

IČO: 00005886

DIČ: CZ00005886, plátce DPH

OR: MS Praha, sp. z.: oddíl B, vložka 847

(dále jen „DPP")

č. smlouvy np: ooozss oo 15

č. dodatku DP: 000290 01 18

DODATEK č. 1 KE

KOMISIONÁŘSKÉ SMLOUVĚ o OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI

„T, a.s.
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Ím
Č. smlou

Č. dodatk

I.

úvooní USTANOVENÍ

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 17. 7. 2018 smlouvu označenou jako „KOMISIONÁŘSKÁ

SMLOUVA o OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI, uveřejněnou v registru smluv pod lD smlouvy 5770783

(dále jen „smIouva").

2. S ohledem na skutečnost uvedenou v článku XIII. odst. 2 smlouvy, dle kterého plnění

prostřednictvím Distribučnlho kanálu E-shop bude zahájeno na základě další dohody

smluvních stran, ve formě dodatku ke smlouvě se smluvní strany shodly na rozšíření článku,

jakje stanoveno níže.

II.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se ujednaly, že článek XIII. smlouvy se rozšiřuje o odst. 4 v následujícím znění:

4. Plnění prostřednictvím Distribučnlho kanálu E-shop bude zahájeno dnem 27. 8. 2018.

2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

vy DP: 000298 00 18

u DP: 000298 01 18



Ill.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek č 1 se nabytím jeho účinnosti stává nedílnou součástí Smlouvy.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle

zákona 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, zajistí

OICI“ a o uveřejnění bude DPP bezodkladně informovat.

Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) stejnopisech

s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na

důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

'

.nl.'ník hl, m. Prahy,
DJS!

č. smlouvy op: 000293 00 18

č. dodatku op: 000290 01 13
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