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D o d a t e k   č. 2 
(dále jen „dodatek“) 

 

ke Smlouvě o dílo ev.č. 150248 ze dne 11. 12. 2015 

(dále jen „smlouva ev.č. 150248“) 

 

MEZI 

 

Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí 

sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 

IČO: 00164801 

bankovní spojení: ČNB Praha 1 

číslo účtu: 7628001/0710 

jednající:  Ing. Martinou Setzerovou, ředitelkou odboru provozního a správy majetku 

zástupce pro věcná jednání: Mgr. Pavla Oborníková, vedoucí oddělení hospodářské správy  

 

DÁLE JEN „Objednatel“ 

NA STRANĚ JEDNÉ, 

 

A 

 

UNISMINI – služby, spol. s r.o. 

sídlo: Bělčická 2922/22, 141 00 Praha 4 

IČO: 62418742 

DIČ: CZ62418742 (je plátcem DPH) 

zapsanou: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. C32468 

bankovní spojení:  ČSOB, a.s. 

číslo účtu:  100084221/0300 

jednající:  Ing. Jiřím Buršíkem, jednatelem 

zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxx 

 

DÁLE JEN „Zhotovitel“ 

NA STRANĚ DRUHÉ, 

 

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“ 

NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“, 

 

 

 

Preambule 

 

Zhotovitel vypracoval pro Objednatele na základě smlouvy ev.č. 150248 projektovou dokumentaci 

pro stavební akci s názvem „Stavební úpravy stávajících místností pro nové datové centrum včetně nové 

UPS v budově Ministerstva životního prostředí“ (dále jen „datové centrum MŽP“), a současně 

je při realizaci datového centra MŽP pověřen výkonem autorského dozoru podle čl. 1 smlouvy 

ev. č. 150248. Objednatel je povinen v rámci realizace datového centra MŽP zařadit majetek do užívání 

po skončení každé etapy realizace datového centra MŽP zvlášť, a to včetně souvisejících služeb 

(zde včetně odpovídající části výkonu autorského dozoru). S ohledem na tuto skutečnost se obě Smluvní 

strany dohodly na změnách (doplnění) předmětné smlouvy ev. č. 150248, jak jsou popsány dále v tomto 

dodatku. 
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I. 

Ujednání o změnách smlouvy ev. č. 150248 

 

I.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za výkon autorského dozoru bude uhrazena za každou etapu 

realizace datového centra MŽP zvlášť, tj. samostatnou fakturou za výkon činnosti autorského dozoru 

po ukončení I. etapy realizace datového centra MŽP a druhou fakturou po ukončení II. etapy realizace 

datového centra MŽP. Přílohou každé faktury bude samostatný akceptační protokol pro každou etapu 

realizace datového centra MŽP zvlášť. 

 

I.2 Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly, že se znění odst. 3.5 v čl. 3 smlouvy 

ev.č. 150248 mění a nově zní následovně: 

 

„3.5 Cena za výkon autorského dozoru bude Zhotoviteli uhrazena bezhotovostním převodem 

v české měně na základě dalších 2 faktur, a to zvlášť pro 1. etapu realizace DC a zvlášť 

pro 2. etapu realizace DC. Přílohou každé faktury bude příslušný akceptační protokol 

podepsaný Smluvními stranami pro příslušnou etapu realizace DC. Zhotovitel je oprávněn 

vystavit fakturu do 14 dnů po skončení výkonu autorského dozoru a jeho akceptaci v rámci 

příslušné etapy. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy.“ 

 

I.3 Smluvní strany se dohodly na změně změny způsobu úhrady za výkon autorského dozoru se závazností 

od 01. 07. 2019, což nyní stvrzují písemně tímto dodatkem v souladu s čl. 10 odst. 10.4 smlouvy 

ev.č. 150248. 

 

I.4 Ostatní ustanovení smlouvy ev.č. 150248 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním 

znění dle smlouvy ev.č. 150248. 

 

 

II. 

Závěrečná ujednání 

 

II.1 Dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 si ponechá Objednatel 

a 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel.  

 

II.2 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku včetně smlouvy ev.č. 150248 

a relevantních metadat v Informačním systému Registr smluv v souladu s příslušnými právními 

předpisy (zejména 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, 

přičemž toto uveřejnění provede Objednatel. 

 

II.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

dodatku v Informačním systému Registr smluv.  
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Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou 

a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, 

což stvrzují níže vlastnoručními podpisy. 

 

 

OBJEDNATEL 

 

V Praze, dne 02. 08. 2019 

 

 

 

Ing. Martina Setzerová 

ředitelka odboru provozního a správy majetku 

Česká republika – Ministerstvo životního 

prostředí 

ZHOTOVITEL 

 

V Praze, dne 02. 08. 2019 

 

 

 

Ing. Jiří Buršík 

jednatel a ředitel společnosti 

UNISMINI – služby, spol. s r.o. 

 

 


