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č.j. MSMT-9681/2021-11 

 

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě MSMT-9681/2021-9 

(dále jen „Dodatek“) 

 

Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
se sídlem: Karmelitská 529/5, Praha 1, 118 12 
právně jednající: Mgr. Pavla Katzová, náměstkyně pro řízení sekce ekonomické  

a legislativní 
IČO: 00022985 
DIČ:   
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 
č. účtu:   
kontaktní osoba: Mgr. Eva Vondráčková, ředitelka odboru majetkoprávního  

a veřejných zakázek 
telefon:   
e-mail:  
datová schránka: vidaawt 

(dále jen „kupující“) 

a 

Obchodní firma TARGO PROMOTION PRAHA spol. s r.o. 
se sídlem: Na Florenci 1270/31, 110 00 Praha 1 
adresa pro doručování:   
spisová značka: C 9351 vedená u Městského soudu v Praze 
zastoupena: Michaelou Krešlovou, jednatelkou 
IČO: 60489294 
DIČ: CZ60489294 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu:   
kontaktní osoba:  Michal Častvaj, Key Account Manager 
telefon:   
fax:    
e-mail:   
datová schránka:  fag6b7a 

(dále jen „prodávající“)  

(dále také společně „smluvní strany“) 
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Článek I 
Účel uzavření dodatku 

 
1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 5. 2021 Kupní smlouvu č. j. MSMT-9681/2021-9 (dále jen 

„smlouva“), jejímž předmětem je nákup 5 633 000 ks sad antigenních testů určených 
k samotestování k detekci antigenů SARS-CoV_2 z přední části nosu s názvem „SARS-
COV-2 Antigen Rapid Test Cassette“ (dále také „věc“ nebo „testy“, „testovací sady“) 
v množství, jakosti a provedení dle ujednání uvedené smlouvy. 

 
2. Vzhledem k možnosti prodávajícího dodat dílčí plnění v dřívějším termínu dodání a zároveň 

nabídce prodávajícího umožnit kupujícímu pozdější převzetí věci (případně dílčích dodávek) ve 
skladu partnerské speditérské společnosti a její následné předání kupujícím přímo k distribuci, 
je zapotřebí dílčím způsobem změnit některé podmínky dodání věci, především s ohledem na 
termíny dodání, poměr kusů testovacích sad v jednotlivých dodávkách a míst dodání, v důsledku 
čehož bude kupujícímu umožněno dřívější a jednodušší zajištění distribuce plnění do 
jednotlivých škol a školských zařízení.  

 
3. Tento dodatek obsahuje změny příslušných ustanovení smlouvy, která jsou prováděnými 

změnami dotčena. 

 

Článek II 
Změny ustanovení Smlouvy 

 

1. Čl. V. odst. 1. smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením:  

„Prodávající se zavazuje kupujícímu odevzdat věc v celkovém množství, provedení a jakosti dle 
této smlouvy ve třech dílčích dodávkách. První dodávka v počtu 299 000 ks testovacích sad 
bude dodána dne 12. 5. 2021. Druhá dodávka v počtu 2 900 000 ks testovacích sad musí být 
dodána nejpozději do 17. 5. 2021. Třetí dodávka ve zbývajícím počtu testovacích sad do 
celkového počtu stanoveného v čl. II. odst. 3 smlouvy, tj. 2 434 000 ks musí být dodána 
nejpozději do 24. 5. 2021. Prodávající musí zajistit splnění podmínek stanovených pro 
dodání na území ČR v souladu s platným rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Dále 
se prodávající zavazuje předat s věcí nebo dílčí dodávkou věci i doklady potřebné k převzetí 
a užívání věci nejpozději s dodáním věci.“ 

 
2. Čl. V. odst. 3. smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením: 

„Prodávající odevzdá věc v jednotlivých dodávkách dle odst. 1 tohoto ustanovení smlouvy 
a doklady určené ve smlouvě kupujícímu v místě plnění, nacházejícím se na níže uvedených 
adresách: 

- První dodávka bude dodána ve stanoveném termínu na adresu MŠMT, Karmelitská 
529/5, 118 12 Praha 1 

– 299 000 ks 

- Druhá dodávka bude dodána ve stanoveném termínu na adresu skladu partnerské 
speditérské společnosti dodavatele cargo-partner ČR s.r.o., adresa dodání Logicor Park 
Prague Airport, hall 4 K Amazonu 224, 252 61  Dobrovíz  
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– 2 900 000 ks 

- Třetí dodávka bude odevzdána kupujícímu ve stanoveném termínu v místě plnění, 
nacházejícím se na níže uvedených adresách Správy státních hmotných rezerv (dále jen 
„SSHR“) 

– zbývající počet kusů testovacích sad do celkového počtu stanoveného v čl. II. odst. 
3 smlouvy, tj. 2 434 000 ks  

SSHR pobočka Polora, Polerady, 250 63  Mratín 

– 1 000 000 ks 

SSHR středisko Sedlčany, Na Červeném Hrádku 1347, ul. Nádražní, 264 01  Sedlčany 

– 1 434 000 ks 

Přehled počtu kusů dodávaných ve třetí dodávce do jednotlivých skladů míst plnění je 
prozatím přibližný, kdy přesné rozložení bude dohodnuto do harmonogramu postupem 
dle čl. V. odst. 6 smlouvy.“ 

 
3. V čl. V. odst. 6 smlouvy se ruší věta první a nahrazuje se následujícím zněním, v ostatním 

zůstává ustanovení nezměněno: 

„Prodávající se zavazuje o termínu dodání věci (případně o harmonogramu dílčích dodávek 
věci), resp. o dodání prvních dvou dílčích dodávek informovat kontaktní osobu kupujícího na 
e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy a u třetí dodávky zároveň zástupce místa 
dodání zprávou do datové schránky 4iqaa3x (SSHR) nebo e-mailovou zprávou na adresu 
epodatelna@sshr.cz, přičemž prodávající má povinnost zaslat kopii zprávy, odeslané datovou 
schránkou nebo e-mailem, ještě na e-mail olog-pohotovost@sshr.cz, to vše nejpozději do 3 
pracovních dnů od podpisu této smlouvy.“ 

 

4. V čl. XII. odst. 3 smlouvy se ruší věta první a nahrazuje se následujícím zněním, v ostatním 
zůstává ustanovení nezměněno: 

„Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnosti 
se zasílají v elektronické podobě do datových schránek, popř. prostřednictvím e-mailových 
adres kontaktních osob.“ 

 

Článek III 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem nijak dotčena. 

 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dne podpisu smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek 

nabývá 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. Kupující zajistí uveřejnění celého 
textu dodatku, vyjma osobních údajů a metadat dodatku v registru smluv včetně případných 
oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li kupující uveřejnění dodatku nebo metadat dodatku 
v registru smluv do 30 dnů od uzavření dodatku, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění 
prodávající ve lhůtě tří měsíců od nabytí platnosti dodatku. Zhotovitel bere na vědomí, že 
dodatek může být uveřejněn též na stránkách kupujícího. 
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3. Tento dodatek uzavírá v elektronické formě a bude podepsán oprávněnými osobami 
zaručeným elektronickým podpisem. 

V Praze dne 12. května 2021 V Praze dne 12. května 2021 

 

Za kupujícího: 
 

Česká republika – Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

 
 
 

……………………………… 
Mgr. Pavla Katzová 

náměstkyně pro řízení sekce 
ekonomické a legislativní 

Za prodávajícího: 
 

TARGO PROMOTION spol. s r.o. 
 
 
 
 

……………………………… 
Michaela Krešlová 

jednatelka 

 


