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Č.j.: MSMT-46823/2015-17

Dodatek č. 1 
k Nájemní smlouvě

Smluvní strany

Česká republika -  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

se sídlem Karmelitská 529/5,118 12 Praha
jednající: PhDr. Mgr. Václavem Velčovským, Ph.D., náměstkem pro řízení

sekce EUaESIFa
Mgr. Pavlou Katzovou, náměstkyní pro řízení sekce ekonomické

IČO: 00022985
bankovní spojení: 
číslo účtu:

(dále jen „Nájemce") na straně jedné

OFFICE-CENTRUM s.r.o.

Se sídlem: Českobrodská 53,190 11 Praha 9
Jednající: Tomášem Liškou, jednatelem společnosti
IČO: 27143562
DIČ: CZ27143562
Bankovní spojení:
Společnost je zapsána v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99565 

(dále jen „Pronajímatel") na straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tento 
Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě uzavřené dne 23. 5. 2016 (dále jen „Dodatek č. 1").
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Preambule
Nájemní smlouva (dále jen „Smlouva") byla uzavřena v souladu s nabídkou Pronajímatele na 
základě provedeného zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Zajištění pronájmu 
multifunkčních zařízení a poskytování tiskových služeb". Tento Dodatek č. 1 je  uzavírán 
v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon").

Článek I.
Účel dodatku

Účelem tohoto  Dodatku č. 1 je úprava smluvního vztahu v souladu s vůlí smluvních stran ve 
smyslu prodloužení doby trvání nájmu z důvodu mimořádné situace v souvislosti 
s vyhlášením nouzového stavu pro území České republiky vládou České republiky usnesením 
Č. 194 ze dne 12. března 2020, jeho prodloužení usnesením Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky č. 1012 ze dne 7. dubna 2020, kterým Poslanecká sněmovna 
vyslovila souhlas s prodloužením doby nouzového stavu do 30. dubna 2020 a jeho 
opětovného prodloužení do 17. května 2020, a to  na základě souhlasu Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky uděleného jejím  usnesením č. 1105 ze dne 28. dubna 2020, a na 
něj navazujícími usneseními vlády ČR, kterými došlo k omezení volného pohybu osob 
postupně až do konce nouzového stavu. Tímto Dodatkem č. 1 se snižuje cena nájemného, 
rozsah plnění zůstává nezměněn.

Článek II. 
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že:

1. cena nájemného podle čl. IV odst. 1 Smlouvy se snižuje na 100,- Kč/měs. bez DPH za 
jedno multifunkční zařízení bez rozdílu kategorie (tedy kategorie A i B);

2. ostatní ceny zůstávají beze změny;
3. doba trvání nájemního vztahu se prodlužuje do doby, než zadavatel (Nájemce) v novém 

zadávacím řízení vybere nového poskytovatele, nejdéle však do vyčerpání částky 
2.000.000,- Kč bez DPH;

4. výpovědní doba dle čl. VII. odst. 2 Smlouvy činí nově 30 dní a je jí běh počne dnem 
následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení Smlouvy tím to Dodatkem Č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti. 

V případě rozporu mezi Smlouvou a tím to  Dodatkem č. 1 mají přednost ustanovení 
Dodatku č. 1.

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znějí pozdějších předpisů. Nájemce zajistí uveřejnění celého
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textu Dodatku č. 1, vyjma osobních údajů, a metadat v registru smluv, včetně 
případných oprav uveřejnění s tím , že nezajistí-li Nájemce uveřejnění Dodatku č. 1 nebo 
metadat v registru smluv do 30 dnů od uzavření, pak je oprávněn zajistit jejich 
uveřejnění Pronajímatel ve lhůtě tř í měsíců od nabytí platnosti Dodatku č. 1. 
Pronajímatel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 může být uveřejněn též na stránkách 
Nájemce.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
4. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.

V Praze d n e   2020 V Praze dne 19.5.2020

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. OFFICE-CENTRUM s.r.o.,
náměstek pro řízení sekce Tomáš Liška, jednatel společností

EUa ESIF

Mgr. Pavla Katzová 
náměstkyně pro řízení sekce ekonomické




