
Číslo smlo uvy 10 DOG-000251

L5)
73'!" DODATEK Č.4 :1: SMLOUVĚ 0 POSKYTOVÁNÍ CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB

(Právnlcká osoba nebo podnikailcl iyzicka osoba)

_ _ HygieHygienicíaímnice

1. Smluvní strany hlavnih i mesia pair

Poskytovatel

Čuká
r i .li IO] , „ .li 4. / 2 O 'Š 9

pošta, s.p.

zastoupený:

m sídlem Politických všzñú 90914, 225 PP] Praha 1. IČO 47114983, DIČ 02471 14883
zapsaný v obchodním mjsliiku, vedeném u Městského soudu v Prazs. sp.

zn. A 7565

Zákazník

Název/ Obchodnl firma l

Jmeno, přijmenl, lltulv
25 ČR

Hygienická stanice hlavního města Prahy sídlem V Praze

Sldlo
2.5

Ry1ířska' 404/1 2, 110 IIIC Praha 1

a

IČO
71 009256 DIČ

zastoupený.
3 MUDL Zdeňka Jág rová ředitel

Pobočka Org Jednotka'

Adresa
pre

zasílání faktur

2. Změna údajů zákazníka

Zákaznlk timto dodalkem v Akluálnl VlZ bad Č. tohoto dodatkuoznamuje poskytovateli změny údajích údaje

!i

3. Změna trvání smlouvy El

Obé smluvnl strany :rs dohodly m změně trvání uzavřené smlouvy, sice

[II na ukončení smlouvy ke dni

El na změně trvání smlouvy u doby určité 'mi dobu neurčitou

El na změně "vání smlouvy ur., dobu určitou do

4,7
4. Rozšíření poskytovaných služeb D

Obě smluvní se na rozšlřenl služeb, sicestrany dohodly poskytovaných

El rozšíření služby poskytovánl klientské registrační a utorily PosiSignum

Poskytování této sluzby je možné
pouze

m úmd služby vydávání kvalrnkuvanýcn komerčních certifikátů

odsouhlasenlm Podmlnek klientské

Poslsignum
Poskytnutí služby le podmíněno vzájemným poskytování reglslmčrlí autonty

E] rozšíření služby poskytování kvalifikovaných časových razítek Postsignum

odsouhlasenlm Podmlnek razítek oPoskytnutl služby .s podmíněno vzájemným poskytovánl kvaliñkovanych časových

5. Změna obecných parametrů poskytovaných služeb D

Ooé Smluvní strany se dohodly na změně těchto parametrů Cenlükačnlcn služeb'

5„1 Zákaznlk požaduje El zasllat/ El nezasllal žadatelům o certifikáty upozornění na končící platnost certifikátů?
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'm ..'1- DODATEK Č.4 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB

(Právnická osoba nebo podnikajlcl fy2lcká osoba)

El

6. Změna Hăíiľíľúľj pověřených osob zákazníka

6,1 Na základě požadavku zakazn Ika ist:: obě smluvnl strany dohodly na změně seznamu pověřených osob

1
Změny jsou uvedeny v Prílohách Č. tohoto dodatku.

7.
Podpisy smluvních stran

Podpisem smluvních stran ::1:1 tento dodatek, včetně přílohv stava nedílnou

ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

u;
p

:-Iä kv'ovatele /; /Ď
4 lí .03. 2M

?zá
Misto Datum

Jména pl'ljmenl

u: zákazníka
V Praze 8. 3. 2019

Mlslo Dalum

Jmeno razítkopl'ljmenl Podol

Hygienická Slalllüñ nur.. .Hraný

Sit sítím v PTEZL'

lm m mna l
Ryli'lská l2

203
poštovní Dííltníľxka

tel. 296 336 700. lat 22'. "(12 "35

ČNF mnal 55825011/0710

IC 71009756

ugmda:

Doplňte číslo Blatné smlouvy. x: které bude uuvrsn.

2 Údaj. musi souhlasit údaji uvsdanýmr ve veřejných lojsitíoích nebo Živnostenské!“ relsmku

3 Uvede statutami zástupce zákazníka, nebo osoba jím zmocněná k podepsání tohoto dodatku smlouvy Pokud js dokladu Právní

ssdbnuslt zákazníka uveden zpusob jednám
a vodsptsovarti musi být pri podepisovanl smlouvy tell' přílohy pepř. dodalku ke smlouvě

nebo při podepsání zmocnění k podepsání smlouvy nebo dodatku ke smlouvě dodrien

4 Přísluňnou změnu označte křížkem a doplňte požadované změny nebo oznaüa změnu dle
predtísku

5 Pro změnu názvu adresy :łñlr' nabo sdrssy pro zasílání laktur není' bezpodmlnoonb nutne uzavtial dodatek ke smlouvě v tomto

plípadě Stahl aby zakaznik. Dont. pověřená
osoba ziklzniklr zona obchodní misto ceniñkačrli

outoniy jejichz'
Seznam js

uvsdsný wwpostslgnumcą
oznámení změna adresy,

Podmínky poskytování klientské rootslmatí autorů! Podminky poskytování kvullůkovanýdt Časovýott
razítek

je oprávněna
nimi!"

podepsat Pověřená osoos

7
Foužlja

se
pouze pnpads smluv poskytování oemííkucníon služeo ktere nezlnrnuji pozsdovsns služby

o
Doplnts

Ico nr:
ptatné smlouvy.

v
pnpodé zmeny IČO zákazníka mu$i být uzaviena nová smlouva

Požadavek na zasílání/nezasllěni
upozornění'

žadatelům oemtlkáíy kondici platnost certifikátů lze zadal/odvolat písemným

oznamonim na obchodní místo oenmkaoní Kvuíl této změně není
zaslanym autority, [ellChŽ js uvedený poststpnum

potřeba UZBVlral dodatek :z: smlouvě
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Příloha č. 1 4 ke smlouvě 0 oertifikačních služebLW dodatku č: poskytování

celku mm SEZNAM POVERENYCH [OFF] :i 'At'llälhl ÚDAJŮ

__--\/_-_

V Seznamu pověřených osob se provádějí změny m základě těchto údajů:

Jmeno i [Mllanýw V* , i ITÍN'YPÍ'EC! í ,

miPřijmenl ISemerád Tituly

Emailováadnla | , |reteíon |

Jmeno i Jarosíav Tituly před

Pl'ljmonl Vaotl ' Ttmly za ,

,Wow s , si “lem, i i, '

Jméno Tituly před l

i "fi" 'i vauŇľ Í milým ,fr i, ,

WWÍÍ 'W' ' if' W i" i

Lłmailovi :dnu *Telefon

?ena *Nil V „ i lTitulypřed l „

Přljmení 7ý7 *77777 7 7;* ]Titulyšar | *i* , *77

ľdné umí* 777 7

LEvmailovł adr-n 7 Texeúm 7 77

Informabmch m' seniñkačnlch služebE-mailová adresa telefon slouží pro zasílaní zprav uýkaucxch poskytuvaných (młormcvani

zpracování Seznam] žadatelů. znepłalnénl ceniľlkám am.)

Legenda:

Domňte Číslo platná nmlauvy, ke klará bude dodatek uzavřen.

2 Tučně
vyxnačm pubžky jsuu puvmne. v

Díípadé vyřazen! pověřené osoby stačí vyplnit ,mam pmmani Rc (damm narození)

3 Pokud nabyla rodné číslu přidělena ČR Wplňte dalum narozenL pohlaví slalnľ pfislušnasl

Označ1e křížkum
příllulně poutka
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