
DODATEK Č. 1  

ke Smlouvě o poskytování konzultačních služeb  

č. MSP-30/2021-MSP-CES (ev. č. MSP-34/2021-MSP-CES) 
 

Smluvní strany: 

(1) Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti 

se sídlem na adrese  Vyšehradská 16, Praha 2, PSČ: 128 00 

IČO:   00025429 

zastoupená:  Ing. Hanou Tajčovou, zástupkyní náměstka pro řízení sekce 

provozní a právní 

(„Objednatel“) 

 

(2)  TRASK SOLUTIONS a.s. 

se sídlem na adrese  Milevská 2095/5, Praha 4, PSČ: 140 00,  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 

vložka 16212 

IČO:   62419641 

DIČ:   CZ62419641 

zastoupená:  Filipem Tománkem, předsedou správní rady 

(„Poskytovatel“) 

 

(společně dále jen „Smluvní strany“ a každá jednotlivě jen „Smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“): 

 

 

PREAMBULE 

 

Na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Poskytování konzultačních 

služeb při vypracování specifikace předmětu a podmínek plnění pro technický dozor ICT 

zakázek a při přípravě standardů a metodik v oblasti ICT justice“ (dále jen „Veřejná zakázka“) 

vyhlášené v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, uzavřely Smluvní strany dne 17. 5. 2021 Smlouvu o poskytování 

konzultačních služeb č. MSP-30/2021-MSP-CES (ev. č. MSP-34/2021-MSP-CES) (dále jen 

„Smlouva“). 

Účelem Dodatku je prodloužení doby trvání  Smlouvy, a to z důvodu nadále existujících 

objektivních potřeb zajištění konzultačních služeb, které jsou předmětem Smlouvy i po 

31.12.2021. 

 



Článek I. 

Změny Smlouvy 

Smluvní strany sjednávají následující změny Smlouvy: 

(1) Odst. 8.1 Smlouvy se mění a odst. 8.1 Smlouvy zní nadále takto: 

8.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2022, maximálně však 

do doby vyčerpání celkové ceny uvedené v odst. 2.2 této Smlouvy. 

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

(1) Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny. 

(2) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí 

Objednatel. 

(3) Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 

Smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. 

(4) Smluvní strany tímto prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku, a že tento Dodatek 

vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čeho připojují své podpisy.  

 

 

 

V Praze dne 30.12.2021 V Praze dne 30.12.2021 
 

 

Objednatel Poskytovatel 

 

 

 

......................................................................... 

Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti 

Ing. Hana Tajčová 

zástupkyně náměstka pro řízení sekce provozní a 

právní 

 

 

......................................................................... 

TRASK SOLUTIONS a.s. 
Filip Tománek 

předseda správní rady 

 




