
C.j. MSMT-30169/2019-5

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce prostor bistra pro 
zaměstnance MŠMT

(dále jen  „Dodatek")

Smluvní strany

1. Česká republika -  M inisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
Jednající: Mgr. Eva Vondráčková, ředitelka odboru majetkoprávního a

veřejných zakázek 
IČ: 00022985
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu:

(dále jen  „Půjčitel")

2. Odborné učiliště Vyšehrad, příspěvková organizace
Se sídlem: Vratislavova 31/6, Vyšehrad, 128 00 Praha 2
Zastoupené: Mgr. Josefem Filipem, ředitelem
IČ: 60436735
IZO: 600020827
Bankovní spojení: PpF Banka, Praha 1
Číslo účtu:
Organizace je  zapsána v rejstříku škol a školských zařízení, vedeném Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy -  viz IZO výše uvedené

(dále jen  „Vypůjčitel")
(dále společně označovány jako „Smluvní strany") 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek:

1. Účel uzavření Dodatku

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 9. 2019 Smlouvu o výpůjčce prostor bistra pro 
zaměstnance M ŠMT (dále jen  „Smlouva"), na základě které Půjčitel přenechal do 
dočasného bezúplatného užívání nebytové prostory umístěné ve svém sídle, kde Vypůjčitel
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poskytuje služby bistra pro zaměstnance Půjčitele na základě Smlouvy na zajištění služeb 
bistra pro zaměstnance MŠMT.

1.2. Smlouva byla uzavřena s účinností do 30. 6. 2021 a smluvní strany se dohodly na jejím 
prodloužení.

1.3. Tento Dodatek obsahuje změny ustanovení Smlouvy související s prodloužením doby 
účinnosti.

2, Změny ustanovení Smlouvy

2.1 ČI. 3. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovení:

„Smlouva se uzavírá od 1. 10. 2019 na dobu určitou do 30. 6. 2023, s rozvazovací 
podmínkou trvání platnosti a účinnosti Smlouvy na zajištění služeb bistra pro zaměstnance 
MŠMT, tedy nejdéle po dobu platnosti a účinnosti této citované smlouvy. Ustanovení 
§ 2230 a § 2285 OZ se neuplatní.“

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem nijak dotčena.

3.2. 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. Objednatel zajistí uveřejnění 
celého textu Dodatku, vyjma osobních údajů a metadat Dodatku v registru smluv včetně 
případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel uveřejnění Dodatku nebo 
metadat Dodatku v registru smluv do 30 dnů od uzavření Dodatku, 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 stránkách Objednatele.

3.3 Tento Dodatek je  vyhotoven v počtu 2 vyhotovení, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
jedno vyhotovení.

V Praze dne 

Za Půjčitele 2 9 .  0 6 .  2021
v  Praze dne 

Za Vypůjčitele
2 9 .  0 6 , 2021

Mgr. Eva Vondráčková 
ředitelka odboru majetkoprávního 
a veřejných zakázek

Mgr. Josef Filip 
ředitel
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