
               
 

Č.j.: MSMT-3277/2022-8 

Dodatek č. 3 

ke Smlouvě o dílo 

 Č.j: MSMT-3762/2019-108 

 

 

 

 

Smluvní strany  
Objednatel:  

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
Se sídlem: Karmelitská 529/5, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 12  
Jednající: Mgr. Evou Vondráčkovou, ředitelkou odboru majetkoprávního a veřejných zakázek  

IČO: 00022985  
Bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.:   
Kontaktní osoba: . , tel. , e-mail:   

(dále jen „Objednatel“)  
 

a  

 

Zhotovitel:  

UCHYTIL s.r.o.  

Se sídlem: K terminálu 7, 619 00 Brno – Horní Heršpice 

Jednatel: Josef Uchytil 

IČO: 60734078 

DIČ: CZ60734078 

Bankovní spojení: , , účet č.:  

Kontaktní osoba: , tel. , e-mail  

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

 

 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tento Dodatek č. 3 ke 

Smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 11. 2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6.5.2022 a ve znění Dodatku č. 
2 ze dne 1.6.2022 (dále jen „Dodatek č. 3“). 
 

 

 

 

 



 

Preambule 

Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena v souladu s nabídkou zhotovitele na základě 
provedeného zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Energetická opatření v areálu MŠMT – 

Rekonstrukce kotelna a decentralizace TUV“. Tento Dodatek č. 3 je uzavírán v souladu se zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).  
 

Článek I.  
Účel dodatku 

Účelem tohoto Dodatku č. 3 je upravení smluvního vztahu v souladu s vůlí smluvních stran z důvodu 

prodloužení doby plnění díla v důsledku nutných technologických přestávek při realizaci 
identifikovaných dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí původního projektu, jsou 

nezbytné pro dokončení díla a nebyly zahrnuty v předmětu Smlouvy.  

 

Článek II. 
Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly, že doba plnění se mění tak, že zhotovitel předá dílo objednateli nejpozději 
do 29. 7. 2022, a to z důvodu provedení nutných technologických přestávek při realizaci 
identifikovaných dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním projektu, a které 
jsou nezbytné pro dokončení díla. 

 

Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají nadále v platnosti. V případě rozporu 
mezi Smlouvou a tímto Dodatkem č. 3 mají přednost ustanovení Dodatku č. 3. 

2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znějí 
pozdějších předpisů. Objednatel zajistí uveřejnění celého textu Dodatku č. 3, vyjma osobních údajů 
a metadat v registru smluv, včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel 

uveřejnění Dodatku č. 3 nebo metadat v registru smluv do 30 dnů od uzavření, pak je oprávněn 
zajistit jejich uveřejnění Zhotovitel ve lhůtě tří měsíců od nabytí platnosti Dodatku č. 3. Zhotovitel 

bere na vědomí, že Dodatek č. 3 může být uveřejněn též na stránkách Objednatele. 
3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě.  
4. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy. 

 

V ........................... dne …………….      V Praze dne ……………. 

 

___ _______ 

                                   Josef Uchytil 

                            jednatel společnosti 

 

 

 

___ __ 

Mgr. Eva Vondráčková 

ředitelka odboru majetkoprávního 

a veřejných zakázek 

 


