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Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
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Outdoor Display s.r.o.

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 170379

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
uzavřené dne 21. 02. 2018, evidenční číslo smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv 170379,
ve znění jejích dodatků (dále jen „Smlouva“) je uzavřen
MEZI
Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí
sídlo:
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
jednající:
Ing. Vladislavem Smržem, náměstkem pro řízení sekce politiky
životního prostředí a mezinárodních vztahů
IČO:
00164801
bankovní spojení:
ČNB Praha 1
číslo účtu:
7628001/0710
zástupce pro věcná jednání:
Mgr. Jiří Mikeš
DÁLE JEN „Objednatel“
NA STRANĚ JEDNÉ,
A
Outdoor Display s.r.o.
sídlo:
Pardubická 528, Chrudim IV, 537 01 Chrudim
jednající:
Pavlem Blažkem, jednatelem
IČO:
07033508
DIČ:
CZ07033508 (je plátcem DPH)
bankovní spojení:
Fio banka a.s.
číslo účtu:
2101433779/2010
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 41544
DÁLE JEN „Poskytovatel“
NA STRANĚ DRUHÉ,
OBJEDNATEL A POSKYTOVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.

1.

PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNY SMLOUVY

1.1.

Předmětem tohoto Dodatku je zejména právní nástupnictví na straně Poskytovatele,
resp. změna právní formy Poskytovatele, kdy z podnikající fyzické osoby (OSVČ) se stala
s účinností ke dni 09. 08. 2018 právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (společnost
s ručením omezeným) – viz podrobná specifikace shora u identifikace Smluvních stran.
Změnou právní formy Poskytovatele nedošlo tedy k jeho zániku (pouze se změnilo jeho
vnitřní uspořádání) a veškeré právní vztahy (práva a povinnosti) vyplývající ze Smlouvy
zůstávají i nadále zachována.

Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 170379

1.2.

Dále dochází ke změně kontaktní osoby na straně Objednatele, kdy se znění čl. 2. odst. 2.2
Smlouvy mění následovně:
Stávající znění čl. 2. odst. 2.2 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se novým zněním takto:
2.2 Písemná komunikace mezi Objednatelem a Poskytovatelem bude probíhat přednostně
prostřednictvím elektronické pošty, pokud se Smluvní strany nedohodnou pro jednotlivé
případy jinak. Kontaktní údaje Smluvních stran jsou následující:
a) Kontaktní osoba Objednatele: Mgr. Jiří Mikeš
(email: jiri.mikes@mzp.cz, tel.: xxxxxxxxxx);
b) Kontaktní osoba Poskytovatele: Kristýna Hercigová
(email: info@outdoordisplay.cz, tel.: xxxxxxxxxx).
Případnou změnu v kontaktních osobách oznámí bezodkladně jedna Smluvní strana druhé
Smluvní straně vždy písemně; tato změna však nevyžaduje vytvoření dodatku k této
Smlouvě.

1.3.

V neposlední řadě se Smluvní strany dohodly na následujícím upraveném znění čl. 8. odst. 8.6
Smlouvy:
Stávající znění čl. 8. odst. 8.6 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se novým zněním takto:
8.6 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami s výjimkou čl. 2. odst. 2.2
této Smlouvy. Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.

1.4.

Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nezměněna.

2.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1.

Smluvní strany bezvýhradně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v plném znění včetně
veškerých metadat v souladu s příslušnými právními předpisy, které se na uveřejnění
Smlouvy, resp. tohoto Dodatku vztahují, tj. zejména v souladu se zákonem 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.

2.2.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti
dnem jeho uveřejnění dle odst. 2.1. tohoto článku. Podle dohody Smluvních stran uveřejnění
tohoto Dodatku provede Objednatel.

2.3.

Tento Dodatek se uzavírá ve 4 vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž 2 si ponechá
Objednatel a 2 vyhotovení obdrží Poskytovatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, jeho obsahu
rozumějí, že je tento Dodatek projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle a na důkaz
toho připojují své podpisy.
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OBJEDNATEL

POSKYTOVATEL

V Praze, dne 11. 09. 2018

V Praze, dne 11. 09. 2018

Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí
Ing. Vladislav Smrž
náměstek pro řízení sekce politiky životního
prostředí a mezinárodních vztahů

Outdoor Display s.r.o.
Pavel Blažek
jednatel

