
Dodatek č. 2 

ke Smlouvě o poskytování odborných služeb 

č. MSP-17/2021-MSP-CES 

 

Smluvní strany: 

1. Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti 

se sídlem: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 

zastoupená: , ředitelkou odboru informatiky 

IČO: 00025429 

bankovní spojení:  

číslo účtu:  

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

2. Nehoupat, s.r.o. 

se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno 

IČO: 06895387 

DIČ: CZ06895387 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložka 104969 

zastoupená: , jednatelem 

číslo účtu:  

(dále jen „poskytovatel“) 

 

(dále též společně označeny jako „smluvní strany“ nebo každá z nich samostatně „smluvní 

strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“): 

 

 

PREAMBULE 

Smluvní strany uzavřely dne 26. 2. 2021 Smlouvu o poskytování odborných služeb č. MSP-

17/2021-MSP-CES, jejímž předmětem je poskytování odborných služeb k veřejné zakázce na 

vytvoření webového portálu o lidských právech a poskytování odborných konzultací k návrhům 

řešení předložených v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na vytvoření webového 

portálu o lidských právech, ke které smluvní strany uzavřely dne 17. 5. 2021 dodatek č. 1 (dále 

jen „Smlouva“).   

 

Účelem Dodatku je navýšení celkové ceny za poskytování odborných služeb v čl. III Smlouvy 

(Cena a platební podmínky). 



Čl. I. 

 

Smlouva se mění takto: 

 

Odstavec 3.2 článku III (Cena a platební podmínky) Smlouvy se mění a nahrazuje novým 

úplným zněním takto: 

      „3.2 Celková cena poskytnutých Odborných služeb dle Smlouvy, včetně všech plnění na 

základě písemných dotazů a požadavků dle článku II. odst. 2.2 Smlouvy nesmí přesáhnout 

částku 357.500,- Kč bez DPH (tj. 432.575,- Kč včetně DPH). Objednatel není povinen celou 

tuto částku vyčerpat. Pro účely Smlouvy se vyčerpáním celkové částky rozumí okamžik, kdy 

součet dílčích částek bez DPH, které Objednatel uhradil Poskytovateli za poskytnutí Odborných 

služeb dle Smlouvy, je roven výše uvedené celkové částce, anebo je v konkrétní situaci zjevné, 

že zadáním dalšího požadavku dle článku II. odst. 2.2 Smlouvy by došlo k jejímu překročení.“ 

 

 

Čl. II. 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění dodatku č. 1, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají 

beze změny. 

 

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.  

 

3. Tento Dodatek je podepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží 

Objednatel a jeden Poskytovatel, nebo je podepsán v elektronické podobě, a to 

elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku a že tento Dodatek uzavřely 

na základě své svobodné a vážné vůle. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy. 

 

 

V Brně dne ______________   V Praze dne _________________ 

 

 

Za Poskytovatele:     Za Objednatele: 

 

 

_________________________   ___________________________ 

 

       

jednatel      ředitelka odboru informatiky 

 




