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Dodatek č. 1 

ke smlouvě uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s 
názvem „Vybudování, provoz a další rozvoj Informačního portálu pro cizince“ 

 
Článek I 

SMLUVNÍ STRANY 

Česká republika - Ministerstvo vnitra 

Se sídlem:    Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

ID datové schránky:  6bnaawp 

IČO:    00007064 

Zastoupená:    Mgr. Pavla Novotná, ředitelka odboru azylové a migrační 
politiky 

Zástupce pro věcná jednání:  Mgr. Luboš Šafránek  

(tel.: , email:  

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

(dále jen „Objednatel“), 

a 

inQool a.s. 

Se sídlem:   Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno 

ID datové schránky:  m5cre4f 

IČO:    

DIČ:    (je plátcem DPH.) 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 6125  

Zastoupená:   Mgr. Tibor Szabó, Mgr. Peter Halmo, členy představenstva 

Zástupce pro věcná jednání: Mgr. Tibor Szabó  

(tel.: , email:  

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

(dále jen „Dodavatel“)  

(Objednatel a Dodavatel dále jednotlivě také jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní 
strany“). 
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uzavírají v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„ZZVZ“) a v souladu s § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek č. 1 
ke smlouvě, jejímž předmětem je realizace zakázky s názvem „Vybudování, provoz a další 
rozvoj Informačního portálu pro cizince“,“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 

 

Článek II 
PREAMBULE 

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 11. 2021 smlouvu, jejímž předmětem je realizace zakázky 
s názvem „Vybudování, provoz a další rozvoj Informačního portálu pro cizince“, 

zadávanou Objednatelem jako zadavatelem ve smyslu ZZVZ.  Smlouva byla zveřejněna  
v registru smluv dne 15. 11. 2021 pod ID smlouvy 17075079 (dále jen „Smlouva“). 

2. Dodavatel má zájem obměnit člena realizačního týmu na pozici „Analytik“, prostřednictvím 
kterého hodlá uskutečnit plnění dle Smlouvy. Aktualizovaný seznam členů realizačního týmu 
je uveden v Příloze č. 10 Smlouvy. 

3. Podle čl. VII. odst. 1 písm. e) Smlouvy mj. platí, že změna v osobě některého či všech členů 
realizačního týmu v průběhu plnění této Smlouvy je možná pouze s předchozím výslovným  
a písemně uděleným souhlasem Objednatele. Tento souhlas bude mít formu dodatku  

ke Smlouvě, jehož prostřednictvím dojde ke změně Přílohy č. 10 této Smlouvy. Dodavatel 

musí před uzavřením příslušného dodatku ke Smlouvě prokázat, že nová osoba splňuje 
kvalifikaci a odbornost minimálně ve stejném rozsahu jako původní člen realizačního týmu, 
kterým Dodavatel prokázal splnění odpovídající části kvalifikačních předpokladů dle kap. 
5.5.2 zadávací dokumentace.  

4. Před uzavřením tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě předložil Dodavatel doklady prokazující 

splnění příslušných kvalifikačních předpokladů novým členem realizačního týmu.  

5. Vzhledem k výše uvedeným důvodům mají Smluvní strany zájem na tom, aby došlo ke změně 
Přílohy č. 10 Smlouvy, která bude reflektovat změnu v realizačním týmu Dodavatele. 

6. Podle čl. XX odst. 3 Smlouvy lze tuto Smlouvu měnit nebo doplňovat pouze písemnými 
vzestupně číslovanými dodatky po dohodě obou Smluvních stran a podepsanými 

oprávněnými zástupci Smluvních stran. 

7. Vzhledem k výše uvedeným důvodům, v souladu s ust. § 222 ZZVZ a v souladu s čl. VII. 
odst. 1 písm. e) a čl. XX odst. 3 Smlouvy uzavírají Smluvní strany tento dodatek č. 1  
ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“). 

 

Článek III 
ZMĚNA SMLOUVY 

1. Dosavadní znění Přílohy č. 10 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se novým zněním Přílohy  
č. 10 Smlouvy, které je obsaženo v příloze tohoto Dodatku. 
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Článek IV 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že s výjimkou změn Smlouvy provedených v čl. 3 tohoto 
Dodatku zůstávají všechna ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena. 

2. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky. 

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle 
a na důkaz dohody o všech článcích tohoto Dodatku připojují své podpisy.  

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je: 

Příloha č. 10 – Seznam členů realizačního týmu a seznam poddodavatelů s určením částí 
plnění 

 

 

Za Objednatele: Za Dodavatele: 

…………………………………………….. 

 

 

 

 

…………………………………………… 

Mgr. Pavla Novotná 

ředitelka odboru azylové a migrační politiky 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Mgr. Tibor Szabó, Mgr. Peter Halmo 

Členové představenstva inQool a.s. 

 

 

 

Digitálne podpísal 

Tibor Szabó 
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Mgr. 

Peter 

Halmo
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Peter Halmo 
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