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Politických vězňů 909111. 225 9‘) Praha 1

1(1):
um;

17114983
cznnwm

zastoupen:

Daniel K1'qičí_()bcl1odni ředitel regionu.
regionální 1'11'c111n1' obchod PH n StČ

zapsán v obchodním rejstříku

Měsiskčho sondu V Plan: oddíl A„ \ ložkn 7565

bankovní spojení:

korespondenční adresa:

Pošlm ní přihrfnlkn ()0_ 225 ()() Praha 025

BIC/801151:

(‘1-I1\'(i)("/1’1’

IBAN:

CZ}103000000000100303657

dálcjen "ČP"

Městská část Praha - Libuš, Uřald městské části

se sídlem/místem podnikání:

Libušská 351300. 11200 1’ruhu4

Mo:
DIC:

munm:
($10023114:

zastoupen:

Mgr. Jiří Koubek. 51010510

zapsán/n v

chislru ekonomických subjektů

bankovní spojení:
Číslo účtu:
korespondenční adresa:

_
Městská část Praha - l.il>11š„ Úřad mčslškó Cásíi. Libušská 35/200
1-1300 P1'11l1114

phdčmnc11)(xřk_gozky;

010530001

'lbchnologické číslo:

B 88 61

'

dálcjcn "Objednatel"

dálejednotlnčjnko „Smluvní 51mm". ncbo spolchčjnko „Smluvní strany“ uzavírají \‘ 8011111011 s usmnownnn
§ 1746 odst. 2 zákona Č. 89/20l2 Sb,. občanského /z'1ko111'k11_ \c [nc—111 pozdějšícl1 předpisu 010101011 „()hčnnský
zákoník), Smlouvu o Roznz'lšcc infornmčníchs'pmpngnčních 1111110115101(dálcjcn ..S111lo11\':1“).

\'111l1z\111\l1*.111.1 1 1\*1_*|l-011131

Dodatek Č. 1 ke Smlouvé o roznášce informačních/propagačních materiálu

Česká Pošta

Číslo 982807—2844/2015

!.

l'jednání

Smhn ni stran) se dohodl) na zmene obsahu Smlotn) o roznasce inlormačnich/propagačních materiálu.
č. 082807—2844 2015 ze dne 27.5.20l5 (dalejen "Smlou\a")„ ato nasledujícím způsobem:
Smluvní stran\ se dohodl) na doplnění sta\ ajíciho textu Clanku 5. Cena a zpusob úhrady a to o text:
5.5 Objednatel je po\ínen \ předstihu inlorníovat proloizatelnvín zpusobem Čl) 0 jakekoli zmčnč
okolností tte/b_\tnýeh pro určení dano\ eho re/ímu_ predevsim určení místa plnční. V pripade nesplnění
teto povinností nese Objednatel \ plnem rozsahu odpovednost za škodý. které v (lusledku takoveho
opomenutí mohou \zniknout a /a\a/.uje seje uhradit.
Smluvní stran) se dohodl_\' na úplném nahrazení stávajícího Clanku 7. Závěrečná ustanovení
nasledujícím textem:
7.l l'ato Smlouva se uzmírzi na dobu neurčitou. Kazda ze Stran Smlomý muže Smlouvu výpovedčt i
be/ udaní dinodu s tím. že \ýpovčdní doba ] mesíc Z'tčne bezet dnem následujícím po doručení
výpmčdí druhe Stranč Sínlouvý. Výpmčd' musí být učiněna písemnč. Pokud Objednatel písemně
odmítne “zmenu Ceníku. současně s timto oznnmením o odmítnutí navrhovaných zmen v_vpovídá tuto

Smlouvu. Výpovčdní doba počíná běžet dnetn doručení výpovědi Čl). přičemž skončí ke dni účinnosti
zmčný Ceníku. Výpovčď musí být doručena ČP přede dnem. kdý ma změna nabýt účinnosti. Výpověď
a oznámení o odmítnutí změn ("eníku učiněné ()biednatelem musí mít písemnou formu.
7.2 Čl) si \_\ln'a/uje právo odstoupit od této Smlouvý jestliže Objednatel přes upozornění nedodržuje
sjednané podmínký 'l'oto upozornění (:‘P pisemne oznámí ()bjednateli na jeho poslední znamou adresu
s tím. že je Objednatel pmínen \e lhutč l5 dnu napra\it zjistene nedostatký V případe marného
uplynutí teto lhutý ma (Í'l) pra\ o od teto Smlou\_\ odstoupit.
()d teto Sínlou\_\ je mozne odsloupit take \ pí'ípade zahajeni insolvenčního řízení na ()bjednatele nebo
kd_\koli\ \ jeho prubehu \: takovemto prípade není ()bjednatelí poskýtnuta dodatečná lhuta 15 dnu a
('Pje oprz'n nčna odstoupit od teto Smlotný bez predchozího upozornení.
Odstoupení od teto Smlouv) je vzdy účinné a Smlouva se ruší ke dni doručení písemného oznámení o
odstoupení druhe Straně Smlouvy. szijetnna plnční poskýtnuta Smluvní stranami Smlouvy do
odstoupení se nevrací a (,)biednatelje povinen uhradit cenu služeb. poskytnutých (‘P do odstoupení.
7.3 Není-li stano\ eno jinak. muže být tato Smlouva mčnčna pouze vzestupne očíslmanými písemnými
dodatký k Smlouvě podepsanýmí oběma Smltn ní stranami Smlotn _v.
7.—l Smltnní stran) Smlouv) se zavazují zaehmat mlčenlivost o obchodnim tajemstvi druhe Smluvní
stran) Smlouvý a dale o skutečnostech a informacích. které písemně označíjako důvěrné. '/,a obchodní
tajemství jsou Smltnní stranami Smlouv) povahouin) veškeré konkurenčně významné, určitelnó.
ocenítelne a \ příslušných obchodních kruzích bežnč nedostupné skutečnosti související se Smluvní
stranami Smlouvý. jejich? vlastník zajišt'uje ve svem zajmu odpt'n'ídajícím zpusobem jejich utajení. Pro
učel_v této Smlotný jsou obchodním tajemshíín zejmena informace o smluvních vztazích existujících
mezi Smluvní strnnaíní Smlouvý. platební podtnínkv. inl'ormaee o zpusobu zajištční pohledm ek; údaje
o rozsahu a objemu poskýtmaných služeb a podrobnosti v_vmezujíei poskytované plnční nad ramec
\eí'ejnč přístupných intormaeí.
7.5 Povinnost mlčenlhosti tr\a az do dob). kd). se ínlormace \ýšc u\edene povah) stanou obecné
znamými /a předpokladu. že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti, Na povinnost
mlčenlivosti nema \ li\ ilmnzi sdeleni informací (písemnč nebo ustnč) ajejíeh podoba (materializovane
nebo demaleríalízovančl

7.6 Smhnní stran) „\'mlou\_\ se zmar/uji, ze informace \\se uvedene povah) zachovají \ tajnosti.
ncsdčlíje aní ne/prístupní jiným subjektuní. a ze učiní potrebna t'ípatrení pro jejich ochranu a zamezení

uniku \četnč zajisteníjejiclí použítí pou/e pro cinnosti sou\ isejíei s přípravou a plněním teto „Smlouvy v
souladu s t'íčelení stano\ en_\ m touto Smlotnou.

.\lllíll'\lll aunna Ž lcclltenr ‘w

“,

D:1":‘atek č. 1 ke Smlouvě o roznášce informačních/propagačních materiálu

Ceskápcšta

(: 9 9828072844/2015

7.7 Poi'ušením gwwinnosti
zastupitelštvk pf 'ušnému
zakoneiiiLjejich (neřejnční
ČP. Porušením 11 \\innosti
SmlouVV‘.

mlčenlivosti není posk'_\tnutí v_vše uveden_\"eh ínlormaeí Soudu. státnímu
\prínnínnl organu ei jinemu organu \eí'ejne moci na základě a \ \ouladu 80
na základě pm innosti 812111C1V10110 zákonem nchojcjieh p<i>,\'k\tnutí zakladateli
mlčenlhosti není ani sdělení n\*eden_\'eh informací /.a\'tupei S111111V111 \tran_\

7.8 Pminnost m]eenlivosti trva 110/. ohledu na ukončení smhn'ního vztahu založeného touto S1111C>11V ou.
70 12110 Slil10"‘£1 bude [i\eřojučna \ reoistru smluv C110 zákona C 340/2015 S1120 7\la.\tních

podminkach uei 111811 nčkte|_\'eh smhn 11V01C111C1V11111 techto smlm & o 100151111 smluv (zákon o 1011181111
8111111V).1)10 Sm u\_\ Snan S1111C111V'V 71111311 odeslani této S1111011VV splavei ieuistiu smluv ( 1’
(1’ je

C1p111V11C1111p10C1
110vzt'11111110uV1C‘C11

\laním S11111111VV 811111V01 tCLllSllll \mlm \ Smlouvě /110C11011111 inloimaee na ne/ 8C
ovací po\ inno.\t podlo zákona o iegisttu smluv.

7.10 Pokud b_\l

\ kteiékoli 118111110VC111 teto S1111C)11\V 700111 nebo /.C218‘li neplatne neho je\tli/e nektcia

otázka 1101111011111 S1111011VC>11 C1p1“1‘.z1VC1V211111 /b_\\ajiei 118(2111OV 0111 S1111C111VV 11018011111111C1C1C11C‘ena.

7.11 Prava (\ 11
nástupce.

"niostí pl_\noueí 7. teto Smlon\\ pro každou 1.0 stran přecházejí na jejich pravní

7 12 Iato SIIIiOl ! je \\hoto\ C1111 V0 2 (8‘10VV‘2C1V011) stejnopisech 8 platno._\tí 1111011111111 7 1110117. [Ca/C111
S111111V111 8111111111 iží pojednom.
7.13 Vztahy 11011

10110 touto Smlouvou se řídí platným právním řadem ('R

7.14 Smlouva je

':ivřena a 1101111111 dnem podpisu ohčma S111111V1111111 S111111V111 stranami.

7.15 Smluvní „\t

\\ piohlasuií /e 11110 S1111C111V‘11 \\iadluje jejich uplne a \\luene \/.('ijemne 111011111111

t_\"k'aj 101 se dané
iedmctu teto S111IC)11VV. S111111V111 \tian\ pC1pIC010111 tetto S1111C111VV piohlašují 2C h\la
uzavřena po w ui 1110111 p1010d1111111 uteitč (1 \lo7umitelně 1111 základě __ieiieh pi(i\e \aZnč 1111110110 a
svobodné vůle. ." . dukaz 11V 0C1C11V011 skutečnosti pi ipojují podpi5\ .\\_\eh opi('1\nen_\eh osob či /á.\tupeu.

2.

2.1

Ostatní u'ednán
.

2.2.

Dodatek č. lje 1

2.3.

Dodatek č. l jl
jednom v_vtisk'v

V Praze dne

Závěrečná ustanovení

nlouv'\. se nemění a zustz'na'í
,1 nadale \ 1)latnosti.
iný a 11C‘11111V" dnem jeho podpisu ohema Smhn'ní stranami Smlouv_\z
“san ve dvou v_vhotoveníeh s platností originálu. 1 niehZ k'ažda 70 stran obdrží po

1 & “ÚL" 71117

\1 Praze C1110
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Za ()bjedliatele:

Obchodní ředitel 1C
obeho

an, re ionalni 1110111111
lla SIC
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