
Dodatek Č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 3. 2012
uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen

"Obchodní zákoník")

smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo financí

se sídlem:
IČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupené:

(dále jen "objednatel")

a

Letenská 15, Praha 1, PSČ 118 10
00006947
ČSOB
421657/0300
Ing. Liborem Antošem, ředitelem odboru 45

2. České centrum technické podpory, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 119742

se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ:
DIČ:
zastoupená:

Slezská 12, 12000 Praha 2
KB
35-8420050297/0100
27625168
CZ27625168
Ing. Jiřím Šunkou, jednatelem společnosti

(dále jen "zhotovitel")
(dále společně jen "smluvní strany")

ČI. 1.

Smluvní strany se dohodly, že ve výše uvedené smlouvě o dílo ze dne 28.3.2012 se článek I.
Předmět plnění doplňuje o bod 1.5. tohoto znění

1.5. Zhotovitel provede analýzu obsahu dat uložených v DBF souborech a aplikačních
programů ve FOXPRO uložených v PC pod operačním systémem DOS (tzv. reverse
engineering) s cílem vytvořit podklady pro optimalizaci archivace těchto programů a jejich
dat a využití získaných dat při vyhledávání informací a údajů týkajících se agendy bývalého
FNM ČR a odboru 45 MF.

Za práce provedené dle bodu 1.5. čI. 1 se stanoví hodinová sazba ve výši 1000,- Kč/hod.,
přičemž celkový počet hodin nepřesáhne 250 hodin.



ČI. 2.

Ostatní části smlouvy zůstávají nadále platné a účinné.

ČI. 3.

Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

ČI. 4.

Tento dodatek je sepsán v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři
a zhotovitel dva stejnopisy.

V Praze dne 19.12.2012

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za České centrum technické podpory, s.r~o.
ČESKt CENTRUM ~>--. TECHNIC~JloDPORY \ZV

~"

SI.,.,k •• 12·12000 P••h. 2 '.•
DlGCZ2762S168 •.•.•.
Info@cenlrumtp.Cl

www.c:entrulDtp.cz 2

Jméno: Ing. Libor Antoš

Funkce: ředitel odboru 45

Jméno:

Funkce:

Ing. Jiří Šunka

jednatel společnosti

http://www.c:entrulDtp.cz
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