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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o zajištění elektronické inzerce pro prodej nemovitého majetku státu v 

příslušnosti hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

evidované u zadavatele pod č. 161/2021 (dále jen „Smlouva“), 

 

(dále jen „Dodatek č. 1“) 
 
 
Zadavatel: Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových 

se sídlem:   Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2  

za kterou právně jedná: Ing. Radek Ležatka, náměstek pro Ekonomiku a investice 

IČO:     69797111 

bankovní spojení:  Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1, číslo účtu: 

4827021/0710 

ID datové schránky:   96vaa2e  

(dále jen „zadavatel“) 

a 

Dodavatel:    MAFRA, a.s.  
se sídlem:   Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5 

IČO:    453 13 351   

DIČ:    CZ45313351 

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., číslo účtu: 1162141-011/0100 

zastoupený:                           XXXXXXXXXXXX, na základě plné moci  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1328 

(dále jen „MAFRA“) 

 
(Zadavatel a MAFRA dále jen „Strana“) 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Smlouva byla mezi Stranami uzavřena dne 14. 9. 2021 na základě výsledku zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zajištění elektronické inzerce pro 
prodej nemovitého majetku (4)“, uveřejněnou v Národním elektronickém nástroji pod 
evidenčním číslem veřejné zakázky N006/21/V00002604. 

2. S ohledem na skutečnost, že MAFRA poskytuje zadavateli aktivní přístup prostřednictvím 
veřejné datové sítě do administrace uživatelského účtu zadavatele na internetovém 
realitním portálu Reality.iDNES.cz, který umožňuje zobrazit přehled na měsíční nebo 
denní bázi, tak Strany přistoupili ke sjednání Dodatku č. 1.  

 

II. 

Předmět Dodatku č. 1 

1. Strany se dohodly na změně ustanovení Čl. III. odst. 2 Smlouvy, který nově zní: 
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„MAFRA je povinna zasílat zadavateli měsíční přehled inzerátů obsahující položkový 
rozpis jednotlivých inzerátů, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů následujících po 
posledním dnu kalendářního měsíce. Tato povinnost se považuje za splněnou, pokud 
MAFRA poskytuje zadavateli po dobu celého předchozího kalendářního měsíce aktivní 
přístup prostřednictvím veřejné datové sítě do administrace uživatelského účtu zadavatele 
na internetovém realitním portálu Reality.iDNES.cz.“ 

 
III. 

Ostatní ujednání 

Strany shodně prohlašují, že ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 
 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Stranou a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Zadavatel se zavazuje zaslat Dodatek č. 1 

k uveřejnění v registru smluv. MAFRA bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude v registru 

smluv uveřejněn.  

2. MAFRA souhlasí s uveřejněním elektronické verze Dodatku č. 1 na profilu zadavatele jako 

zadavatele veřejné zakázky.  

3. Dodatek č. 1 se uzavírá elektronickou formou. 

4. Strany prohlašují, že Dodatek č. 1 neobsahuje žádné obchodní tajemství ve smyslu 

ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů.  

5. Strany prohlašují, že se se zněním Dodatku č. 1 podrobně seznámily a že ho na důkaz 

své svobodné, určité vůle a nikoli pod nátlakem, níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podepisují.  

 

V Praze dne              V Praze dne  
 
 
 

      Za zadavatele:         Za MAFRA: 
 
 
 
________________________                                       __________________________ 
        Ing. Radek Ležatka                                                               XXXXXXXXXX 
   náměstek pro Ekonomiku                                                      na základě plné moci 
               a Investice 

 
 
 
 


