
K/ˇAHLI. -.."xř‹;>'l;\( KRAJ K ̂ Í=!'7lÄıˇ=ıd 

.v . 
~+~›~/ 

`ı“/ı:›v\‹'ı))Ovy [fy 

ke smlouvě o obstarání Služeb pro účely uspořádání Her IX. Zimnı 

Ev. číslo smlouvy: KK00328/2019/1 

Dodatek č. 1 

øıyxnpiááy áčfl n mládeže ČR 2020 ev. č. KK00328/2019 

Smluvní strany: 

Karlovarský kraj 
Adresa sídla: 
Identifikační číslo: 
DIČ: 
Zastoupený: 
Bankovní Spojení: 
Číslo účtu: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Bankovní spoj ení: 
Číslo účtu: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Datová schránka: 

(dále jen „dodatek č. 1“) 

Závodní 353/88. 360 O6 Karlovy Vary - Dvory 
70891 168 
CZ70891 168 
lng. Jaroslav Bradáč, člen Rady Karlovarského kraje 
Komerční banka. a.s. 

Ceskoslovenska obchodní banka, a.s. 

Ceská spořitelna, a.s. 

PF an a a s 

Administrující odbor: odbor Školství. mládeže a tělovýchovy 

(dále jen ,,kraj“) na Straně jedne' 

8. 

Müller Production, s.r.o. 
Adresa sídla: 
Identifikační číslo: 
DIČ; 
Právní forma: 
Zastoupený: 
Registrace ve veřejném rejstříku: Zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

Na Valech č.p.45/32, 160 00 Praha 
26425181 
CZ26425181 
společnost s ručením omezeným 
Martin Müller, jednatel Společnosti 

v Praze. oddíl C, vložka 81264 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
Císlo účtu“ 
Datová schránka: 
Plátce DPH' ano 

(dále jen ,,dodavatel“) na straně druhé 
(společně jako „smluvní strany“)



Článek I. 

Předmětem dodatku č. 1 je změna lhůty pro zaplacení zbývající části odměny kraj em za služby 
provedené dodavatelem na základě smlouvy o obstarání služeb pro účely uspořádání Her IX. 
Zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 uzavřené smluvními stranami dne 26. března 2019, 
ev. č. KK000328/2019 (dálejen „smlouva“). 

Článek II. 

1. V návaznosti na čl. I. dodatku č. 1 Se ruší původní text čl. V. odst. 6 smlouvy, který zní: 
„Zbývající část odměny uvedené v odst. 1 tohoto článku ve výší 250. 000 Kč (Slovy: dvě stě 
padesát tisíc korun českých) a DPH ve výši 52.500 Kč (slovy: padesát dva tisíc pět set korun 
českých), celkem tedy 3 02.500 Kč (slovy: tří sta dva tı'sZ'c pět set korun českých) Zaplatí kraj po 
řádném, úplném ťı včasném obstaránı'záležitostı'specűìkovrıırýclı ve snılouvě, a to nejpozději 
do jednolıo měsíce po ukončení Her bezhotovostním převodem na bankovní účet dodavatele 
uvedený v Záhlaví smlouvy a Za předpokladu, že dodavatel nemá vůči kraji žádné pohledávky. “ 

a nahrazuje se novým textem V následujícím znění: 
v v v „Zbývající část odměny uvedené v odst. 1 tohoto článku ve výši 250.000 Kc (Slovy: dve ste 

padesát tisíc korun českých) a DPH ve výši 52.500 Kč (Slovy: padesát dva tisíc pět set korun 
českých), celkem tedy 3 02.500 Kč (slovy: tří sta dva tíSı'c pět set korun českých) Zaplatí kraj po 
řádném, úplném a včasném obstaránízáležitostíspecçfìkovanýclı ve smlouvě, bezhotovostním 
převodem na bankovní účet dodavatele uvedený v Záhlaví smlouvy a za předpokladu, že 
dodavatel nemá vůči kraji žádné pohledávky. “ 

Článek III. 

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti ode dne 
uveřejnění v registru smluv a je vyhotoven ve třech stejnopisech, Z nichž jeden obdrží 
dodavatel a dva kraj. 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají v platnosti a účinnosti 
v původním znění. 

3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před podpisem přečetly, že mu porozuměly 
a souhlasí s jeho obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což Stvrzují 
svými podpisy. 

4. Doložka platnosti dodatku č. 1 Smlouvy dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady 
Karlovarského kraje č. RK 1397/11/19 ze dne 18. 11.2019. 
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5. Smluvní Strany se dohodly. že uveřejnění dodatku č. l vregistru smluv irovede
I Karlovarský kraj„ kontakt na doručení oznámení O vkladu Smluvní protistranět 

V Nl Karlovy Va 1

” 

.7 

_' 

Za správnost: Bc. Lenka Butašo 
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