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D o d a t e k   č. 3 
(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 

 

Na základě změny kontaktních osob Objednatele pro zadávání a plnění úkolů v souvislosti s výkonem 

autorského dozoru a inženýrské činnosti dle čl. 5 odst. 5.1 smlouvy ev.č. 150248 se obě Smluvní strany 

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

dodatku. 

 

 

I. 

Ujednání o změnách smlouvy ev. č. 150248 

 

I.1 Smluvní strany se dohodly, že se znění odst. 5.1 v čl. 5 smlouvy ev.č. 150248 mění a nově 

zní následovně: 

 

„5.1 Zadáváním úkolů v souvislosti výkonem autorského dozoru jsou za Objednatele oprávněni 

Ing. Miloš Ficenc (mob. tel.: xxxxxxxxxx, e-mail: Milos.Ficenc@mzp.cz) a/nebo Mgr. Pavla 

Oborníková (mob. tel.: xxxxxxxxxx, e-mail: Pavla.Obornikova@mzp.cz), jenž budou 
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kontaktními osobami Objednatele, nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou v daném případě 

písemně pověří Mgr. Pavla Oborníková. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli 

veškeré informace a součinnost nezbytnou k tomu, aby byl Zhotovitel schopen vykonávat tyto 

činnosti ve lhůtě, požadované Objednatelem nebo příslušnými správními lhůtami.“  

 

I.3 Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedených osob konkludentně se závazností 

od 05. 08. 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.  

 

 

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 04. 09. 2019 

 

 

 

Ing. Martina Setzerová 

ředitelka odboru provozního a správy majetku 

Česká republika – Ministerstvo životního 

prostředí 

ZHOTOVITEL 

 

V Praze, dne 09. 09. 2019 

 

 

 

Ing. Jiří Buršík 

jednatel a ředitel společnosti 

UNISMINI – služby, spol. s r.o. 

 

 


