
1 

DODATEK Č. ____________________________ 
KE SMLOUVĚ O PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ A POUŽÍVÁNÍ PALIVOVÝCH KARET 

S NÁZVEM „PROFIT KARTA“ VYDÁVANÝCH POSKYTOVATELEM 
uzavřené dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen jako „Dodatek“ a „Smlouva“) 

Číslo Smlouvy: ______________________ 
Článek 1.  Smluvní strany 

1. POSKYTOVATEL

Název: PaySystem, s.r.o. 
se sídlem: Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava, 
Slovenská republika  
IČO: 47858192 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem 
v Bratislavě, oddíl Sro, vložka č. 99835/B 

Banka: PPF Banka, a.s. 
číslo účtu: CZ1960000000002025580004 
SWIFT: PMBPCZPP 
kontaktní telefon: +420 (2) 55712667  
kontaktní e-mail: podpora@pay-system.cz 
webové stránky: www.pay-system.cz  

2. ZÁKAZNÍK

jméno/název:  _________________________________________________________________________
se sídlem:  _________________________________________________________________________
IČO:  _________________________________________________________________________
zastoupený: _________________________________________________________________________

dále v textu jen jako „Poskytovatel“, „Zákazník“, společně jako „Smluvní strany“ 

Článek 2. Předmět Dodatku 
1. Tímto Dodatkem Smlouvy se mění:

□ Délka platebního období uvedená ve čl. 2.4 Smlouvy ve smyslu čl. 8.4 VOP. Délka platebního období
Poskytovatele vůči Zákazníkovi s účinností od následujícího platebního příkazu po uzavření tohoto
Dodatku Smlouvy činí 15 __    / 30  ___  kalendářních dnů. Délka Splatnost „Požiadavky na zaplatenie“
Poskytovatele činí patnáct (15) __ / třicet (30) __ kalendářních dnů ode dne jejich vystavení.

Článek 3. Závěrečná ustanovení 
1. Dodatek je platný a účinný dnem jeho podepsání Poskytovatelem a Zákazníkem (resp. jejich oprávněnými

zástupci).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
3. Dodatek je uzavřen ve dvou (2) vyhotoveních stejné právní síly, z nichž každá Smluvní strana obdrží po

jednom vyhotovení.
4. Pokud dochází tímto Dodatkem ke změně Přílohy č. 1 Smlouvy, je součástí tohoto Dodatku Příloha č. 1

(seznam aktivovaných a deaktivovaných Palivových karet).
5. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek na základě skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni ani za

nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují níže podpisy svých oprávněných zástupců.

V ______________________ 

Dne ____________________ 

.............................................................. 
Poskytovatel 

(podepsáno pracovníkem HK ČR na základě plné moci) 

V ______________________ 

Dne ____________________ 

.............................................................. 
Zákazník 
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