
Dodatek č. 1
K závazné objednávce na služby HLÍDAČE

na jejímž základě je od 27.6.2005 provozována služba Hlídač
(dále jen Objednávka)

Zakázkové číslo

332/002/2008
TOIO číslo uvádějte při

faR! urnci

Odběratel: Česká konsolidační agentura se sídlem lankovského 438/2, Praha 7, IČ:
70109966, DIČ: CZ70109966

Dodavatel: Česká kapitálová informační agentura, a.s. se sídlem Opletalova 5, PSČ 110
00, Praha 1, IČ 63078201, DIČ CZ63078201

I.
Prohlášení

Česká republika - Ministerstvo financí (právní nástupce) prohlašuje:

1.) Na základě zákona č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých
zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
Zákon o ČKA) byla zřízena Česká konsolidační agentura (dále jen Agentura), právnická
osoba, příslušná hospodařit s majetkem státu, který jí byl svěřen uvedeným zákonem.

2.) Dle § 20 Zákona o ČKA tato Agentura zaniká dnem 31. prosince 2007 bez likvidace.
Právním nástupcem Agentury je stát, zastoupený ministerstvem financí, na který přechází
práva a závazky Agentury ke dni jejího zániku.

3.) Z důvodu právního nástupnictví vyplývajícího z výše uvedeného zákona dohodly smluvní
strany změnu objednávky tímto dodatkem.

II.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna Odběratele z důvodu právního nástupnictví
vyplývajícího ze Zákona o ČKA a s tím související změny kontaktních údajů uvedených v
Objednávce.

III.
Změny a úpravy Objednávky

1. Název odběratele se nahrazuje následujícím textem:



"Česká republika - Ministerstvo finanCÍ
Sídlo: Letenská 15, 118 10 Praha 1

Jejímž jménem jedná: Mgr. Radoslav Bulíř, ředitel odboru 38 - Rozvoj ICT MF

IČ: 00006947

Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 332800 I/071 O"

2. Jméno oprávněné osoby se nahrazuje následujícím textem:

"Mgr. Radoslav Bulíř"

3. Jméno kontaktní osoby se nahrazuje následujícím textem:

"Pavel Blažej
tel. 25704 4603, e-mail: PaveI.Blazej(a),mfcr.cz"

IV.
Závěrečná ustanovení

I. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech každý s vlastností originálu, z nichž
každá strana obdrží dvě vyhotovení.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

3. Práva a povinnosti smluvních stran, jakož i ostatní body Objednávky se nemění a zůstávají
v platnosti v plném rozsahu.
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