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Dodatek č. 2 

k Rámcové dohodě o poskytování služeb ze dne 11. 7. 2018 

(dále jen „dodatek“) 

      

Objednatel 

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

se sídlem Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 

IČO: 00022985 

jednající: Ing. Tomáš Beňa, vedoucí oddělení provozního 

(dále jen jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

Poskytovatel 

POLYMEDIA Technologies s.r.o. 

se sídlem Mostecká 273/21, 118 00 Praha 

IČO: 24207284  

DIČ: CZ24207284 

Zastoupená: Ing. Klárou Janečkovou, jednatelkou společnosti 

(dále jen jako „poskytovatel“) na straně druhé 
 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 k Rámcové dohodě o 

poskytování služeb ze dne 11. 7. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 7. 2020 (dále 

jen „dohoda“).  

 

I. 

1. Účelem tohoto dodatku je v souladu s vůlí smluvních stran prodloužení doby trvání dohody.   

2. Objednatel a poskytovatel se dohodli na změně dohody, a to následujícím způsobem:   

3. Článek VI. odst. 6 se ruší a nahrazuje novým zněním: „Celková cena uhrazená za služby nesmí 

za dobu trvání dohody překročit 1 200 000,- Kč bez DPH, a to včetně úhrad za materiál a 

náhradní díly. “ 

4. Článek XI. odst. 1 se ruší a nahrazuje se novým zněním: „Tato dohoda se uzavírá na dobu 72 

měsíců ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. ode dne podpisu poslední 

z nich, nebo do vyčerpání maximální ceny ve smyslu čl. VI. odst. 6 dohody, podle toho, která 

skutečnost nastane dříve. Smluvní strany mohou dohodu ukončit vzájemnou písemnou 

dohodou.  
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II. 

1. Ostatní ustanovení dohody tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále platná a účinná  

v původním znění. 

2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky.  

3. Tento dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje zajistit uveřejnění celého obsahu 

dodatku včetně metadat, vyjma osobních údajů, v registru smluv, a to nejpozději do 30 dnů od 

uzavření dodatku. Nezajistí-li objednatel uveřejnění dodatku nebo metadat v registru smluv 

v této lhůtě, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění poskytovatel. Poskytovatel souhlasí 

s uveřejněním celého obsahu dodatku vyjma osobních údajů v registru smluv.  

4. Smluvní strany prohlašují, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, 

berou na vědomí povinnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uveřejnit 

předmětnou dohodu/objednávku v registru smluv na internetových stránkách portálu veřejné 

správy https://smlouvy.gov.cz, včetně příloh a dodatků.   

 

 

 

 

 

V Praze  

 

 

 

 

Poskytovatel:                                                                  Objednatel: 

 

 

 

 

_____________________________                                      ______________________________       

               

          Ing. Klára Janečková                                                                         Ing. Tomáš Beňa 

                 Jednatelka                                                                                  vedoucí oddělení provozního  
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