
 

 
Č. j.: MSMT-9572/2020-26 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

- 

Geodetické zaměření a zpracování návrhu stavby 

před plánovanou rekonstrukcí budovy Senovážné 

náměstí 24 

 
Smluvní strany 

 

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

se sídlem:  Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 

IČO:   00022985 

ISDS:   vidaawt 

jednající: Mgr. Eva Vondráčková, ředitelka odboru majetkoprávního a veřejných 

zakázek 

bankovní spojení:  ČNB, Praha 

číslo účtu:    

 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

 

DigiTry Art Technologies, s.r.o. 

se sídlem:  Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 

IČO:   01930249 

DIČ:   CZ01930249 

ISDS:   rqauii2 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:  

zastoupený:  Ing. Patrikem Babínkem, jednatelem 

Společnost je zapsána v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 283917  

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

(dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, společně potom jako „Smluvní strany“) 

 

uzavřely dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo s názvem „Geodetické zaměření 

a zpracování návrhu stavby před plánovanou rekonstrukcí budovy Senovážné náměstí 24”, 

č. j.: MSMT-9572-2020-21 (dale jen “Smlouva”) 
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I. 

1. Smlouva byla uzavřena v souladu s nabídkou Zhotovitele na základě provedeného 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Geodetické zaměření  

a zpracování návrhu stavby před plánovanou rekonstrukcí budovy Senovážné náměstí 

24“. 

2. Účelem Dodatku je v souladu s vůlí Smluvních stran prodloužení termínu pro předání 

části díla, a to z důvodu nezbytných konzultací s dotčenými orgány státní správy, 

zejména s Národním památkovým ústavem, v návaznosti na budoucí proveditelnost 

realizace, na jejímž prodloužení Zhotovitel nenese vinu.  

3. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. IV odst. 2 Smlouvy. Předmětné 

ustanovení nově zní: „Zhotovitel se zavazuje, že předá Objednateli kompletní část díla 

dle čl. II odst. 1 písm. a) Smlouvy nejpozději do 3 měsíců ode dne následujícího po dni 

počátku účinnosti Smlouvy. Kompletní část díla dle čl. II odst. 1 písm. b) Smlouvy bude 

Objednateli předána nejpozději do 9 měsíců ode dne následujícího po dni počátku 

účinnosti Smlouvy.“   

 

II. 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají Dodatkem nedotčena a nemění se. 

2. Dodatek se uzavírá elektronicky. 

3. Dodatek 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. Objednatel zajistí uveřejnění 

celého textu Dodatku, vyjma osobních údajů, a metadat v registru smluv, včetně 

případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li objednatel uveřejnění Dodatku nebo 

metadat v registru smluv do 30 dnů od uzavření, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění 

Zhotovitel ve lhůtě tří měsíců od nabytí platnosti Dodatku. Zhotovitel bere na vědomí, že 

Dodatek může být uveřejněn též na webových stránkách Objednatele. 

 
 

V Praze 

 

 

 

   V Praze 

  

Mgr. Eva Vondráčková 

Ředitelka odboru majetkoprávního a vřejných 

zakázek 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 Ing. Patrik Babínek 

Jednatel 

DigiTry Art Technologies, s.r.o. 


