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znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)
podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 
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Ověřovací doložka

Zajišťovací prvek:

Počet listů:

Výstup odpovídá vstupu:

Datum:

Jméno a příjmení:

Název organizace:

Pořadové číslo konverze:

Elektronický podpis

25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

Datum vyhotovení

NEANO



Číslo Smlouvy MF 

9009/098/2016 

Dodatek č. 1 

ke SMLOUVĚ O DílO 
Vytvořeni Analýzy a následné provedení konsolidace a migrace dat 

vedených v LotusNotes do prostředí SharePoint 
č . Odběratele 9009/049/2016 

uzavřené dne 28. července 2016 mezi níže uvedenými stranami 
(dále jen .Dodatek··) 

Smluvnl strany: 

Česká republika - Ministerstvo financí 
se sldlem: Letenská 15,11810 Praha 1 
za niž jedná: Ing. Božena Zděnková, ředitelka odboru 38 
ICO: 00006947 
DIC: CZ0000694 7 
Bankovnl spojení: 
Člslo účtu: 
ID datové schránky: 
(dále jen .Odběratel") 
a 

ACMARK s.r.o. 

Česká národní banka, pobočka Praha 1 
332800110710 
xzeaauv 

se sldlem: Lidická 2030120, Černá Pole, 602 00 Brno 
zastoupená: Ing. Josefem Brockem, jednatelem 
IC: 29187206 
DIC: CZ29187206 
vedená v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddll C, vložka 64172 
Bankovnl spojení: Komerčnl banka a.s. 
Člslo účtu: 43-5798870277/0100 
ID datové schránky: x8jfkye 
(dále jen "Dodavatel") 

Preambule: 

A. Smluvnl strany mezi sebou uzavrely dne 28. 7. 2016 Smlouvu o dilo "Vytvofenl Analýzy a 
následné provedeni konsolidace a migrace dat vedených v LotusNotes do prostredí SharePoint", 
Č. Odběratele 9009/049/2016 (dále jen "Smlouva"). 

B. Vzhledem k tomu, že v průběhu trvání Smlouvy z důvodu neočekávaných změn priorit nebyla ze 
strany Odběratele poskytnuta Dodavateli nezbytná součinnost k plněni DUa, spočfvající v dodání 
potrebných podkladů a informací, dohodly se Smluvnl strany s odkazem na čl. XIV. odst. 8. 
Smlouvy na změně terminu plnění. 

C. Z vý!>e uvedených důvodCl uzavfrajf Smluvní strany tento Dodatek Č. 1 ke Smlouvě v následujícím 
zněnf: 

I. Předmět Dodatku 

1.1 Předmětem tohoto Dodatku je v souladu s čl. XIV. odst. 8. Smlouvy změna terminu plněni. 
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1.2 Smluvnl strany se dohodly, že v čl. III. Místo a termin plněni se zněni odst. 2. Smlouvy 
nahrazuje následujiclm zněním: 

"2. Dodavatel je povinen predat Dllo nejpozději do 28.2.2017." 

II. Závěrečná ustanovení 

2.1 Ostatni ustanoveni Smlouvy tlmto Dodatkem nedotčená se neměni a zůstávajl v platnosti. 

2.2 Oprávněni zástupci Odběratele a Dodavatele shodně prohlašuji, že tento Dodatek odpovldá 
jejich svobodné vůli, což stvrzují svými vlastnoručnlmi podpisy. 

2.3 Smluvní strany prohlašuji, že si tento Dodatek prečetly , že byl uzavren po vzájemném 
projednáni. 

2.4 Dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) vyhotovenlch s platností originálu, v českém jazyce, 
z nichž každá ze Smluvních stran obdrží jeden výtisk. 

2.5 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. 
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