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č. j. MSMT-9681/2021-13 

 

Dodatek č. 2 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“) 

  



 

Stránka 2 z 3 

 

 

 

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. K této smlouvě byl dne  
12. 5. 2021 uzavřen Dodatek č. 1, jímž smluvní strany reagovaly na možnost prodávajícího dodat 

dílčí plnění v dřívějším termínu dodání a zároveň nabídku prodávajícího umožnit kupujícímu 
pozdější převzetí věci (případně dílčích dodávek) ve skladu partnerské speditérské společnosti  

a její následné předání kupujícím přímo k distribuci. 
 

2. V rámci probíhajícího plnění smlouvy a dalšího vývoje ohledně možností převzetí věci  
se smluvní strany dohodly na změně jednoho z míst doručení ve třetí dodávce plnění.  

 
3. Tento dodatek obsahuje změnu příslušného ustanovení smlouvy, které je prováděnou změnou 

dotčeno. 

 

Článek II 
Změny ustanovení Smlouvy 

 

1. 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  

– 2 900 000 ks 

- Třetí dodávka bude odevzdána kupujícímu nejpozději ve stanoveném termínu v místě 
plnění, nacházejícím se na níže uvedené adrese pobočky Správy státních hmotných rezerv 

(dále jen „SSHR“) a skladu partnerské speditérské společnosti dodavatele cargo-partner ČR 

s.r.o. 

– 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 

Logicor Park Prague Airport, hall 4 K Amazonu 224, 252 61  Dobrovíz 

– 1 434 000 ks.“ 
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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. 
 

3. Tento dodatek se uzavírá v elektronické formě a bude podepsán oprávněnými osobami 
zaručeným elektronickým podpisem. 

V Praze dne 20. května 2021 V Praze dne 19. 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 

 

 


