
DODATEK Č. 1  
ke Smlouvě o poskytování služeb  

č. MSP-58/2022-MSP-CES 

 

 

Smluvní strany: 
 

1. Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti  
se sídlem: Vyšehradská 427/16, 128 10 Praha 2 

zastoupená: Mgr. Richardem Krpačem, LL.M. náměstkem pro řízení sekce mezinárodní a 
evropské spolupráce 

IČO: 00025429 

(„Objednatel“)  
 

a  
 

2. Zátiší Catering Group a.s.  
se sídlem: Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha 1  
IČO: 15269574 

DIČ: CZ15269574 

zastoupená: Janem Šmelhausem, na základě plné moci 
(„Dodavatel“) 

   
(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 zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Zajištění cateringu a 
souvisejících služeb na doprovodné akce MSp v rámci CZ PRES – část 1 – Pražský hrad“,        

ev. č. zakázky v NEN: N006/22/V00012363, uzavřely Smluvní strany dne 8. 7. 2022 Smlouvu 

o poskytování služeb č. MSP-58/2022-MSP-CES (dále jen „Smlouva“). 
 

Účelem tohoto Dodatku je, za splnění podmínek stanovených v § 222 odst. 4 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, doplňkové plnění 
potřebné pro konání Akce, a to zajištění potřebného množství stolů pro Akci Dodavatelem. 
Stoly pro Akci měl zajistit poskytovatel prostor, který dodatečně sdělil Objednateli, že v den 
konání Akce není schopen stoly zajistit.  
 

 

Článek 1. 

Změny Smlouvy 

Smluvní strany sjednávají následující změny Smlouvy: 



(1) V článku I. Smlouvy (Předmět a účel Smlouvy) se v odstavci 4. doplňuje v závěru nová 

odrážka a odstavec 4. článku I. Smlouvy nově zní takto: 

 4.  Součástí Služeb je zejména: 
• welcome drink k stání dle požadavku Objednatele dle čl. IV. odst. 2 Smlouvy pro 

každého účastníka Akce;  
• usazená servírovaná večeře o 5 chodech dle požadavku Objednatele dle čl. IV. 

odst. 2 Smlouvy pro každého účastníka Akce; 
• nealkoholické nápoje (zejména voda, džusy, káva, čaj apod.) bez omezení dle 

požadavku Objednatele dle čl. 4.2 Smlouvy pro každého účastníka Akce; 
• alkoholické nápoje bez omezení dle Požadavku Objednatele dle čl. IV odst. 2 

Smlouvy pro každého účastníka Akce; 
• zajištění potřebného cateringového inventáře (nádobí, ubrusy atd.);  
• zajištění dostatečného personálního vybavení pro přípravu, hladký průběh Akce; 

obsluhu – servírování a průběžné doplňování jídel a nápojů na stolech;  
• následný úklid prostor konání Akce; 
• oblečení obslužného personálu. 
• zajištění stolů pro Akci v potřebném množství dle požadavku Objednatele. 

 

(2) V článku III. Smlouvy (Cena a platební podmínky) se v odstavci 1 doplňuje v závěru nová 

položka a odstavec 1. článku III. Smlouvy nově zní takto: 

1.   Cena za poskytnutí Služeb dle této Smlouvy je uvedena v příloze č. 2 Smlouvy (Rozpis 
ceny). Celková cena bude vypočtena v souladu s údaji uvedenými v příloze č. 2 
Smlouvy (Rozpis Ceny) na základě požadavku Objednatele dle čl. IV. odst. 2 Smlouvy, 
a to v závislosti na počtu osob (účastníků Akce) uvedených v Požadavku.  

 

 Celková cena bude odpovídat součtu následujících položek: 
• cena na osobu za menu uvedená v příloze č. 2 Smlouvy (Rozpis ceny) vynásobená 

počtem osob uvedených v požadavku Objednatele dle čl. IV. odst. 2 Smlouvy, 
• cena na osobu za nápoje uvedená v příloze č. 2 Smlouvy (Rozpis ceny) vynásobená 

počtem osob uvedených v požadavku Objednatele dle čl. IV. odst. 2 Smlouvy, 
• cena za občerstvení pro personál uvedená v příloze č. 2 Smlouvy (Rozpis ceny),  
• cena za veškeré související služby uvedená v příloze č. 2 Smlouvy (Rozpis ceny) a 

• cena za zajištění potřebného množství stolů pro Akci uvedená v příloze č. 2 
Smlouvy (Rozpis ceny). 

(3) Příloha č. 2 Smlouvy (Rozpis ceny) se doplňuje o cenu za zajištění potřebného množství 
stolů a nahrazuje se novým zněním, které je připojeno jako příloha tohoto Dodatku. 

 

 

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 podepsán vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li Dodatek podepsán 
vlastnoručně, je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každá 
Strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních. Je-li Dodatek podepsán elektronicky, je 
podepsán pomocí kvalifikovaného elektronického podpisu. 

(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.  

(5) Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha: 

Příloha č. 2 Smlouvy – Rozpis ceny 

 

 

 

V Praze dne: ……………                                 V  Praze dne: …………… 

 

 

 

za Dodavatele:  za Objednatele: 
 

 

 

................................................... …...  .............................................................. 
                                                                                                  

         

            na základě plné moci  náměstek pro řízení sekce                                   
mezinárodní a evropské spolupráce 

 

 

  

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Elektronicky podepsáno: 11.07.2022 11:40:13
T=Náměstek sekce, SERIALNUMBER=P856492, G=Richard,
SN=Krpač, CN="Mgr. Richard Krpač, LL.M.", OU=02527, OU=Sekce
mezinárodní a evropské spolupráce, O=Česká republika -

Datum: 2022.07.11 

12:47:39 +02'00'



Příloha č. 2 Smlouvy o poskytování služeb 

 

Rozpis ceny 
 

 Cena za 1 osobu 

v Kč bez DPH 

Sazba 
DPH v % 

Cena za 1 osobu v Kč včetně 
DPH 

 

Menu *   
(večeře o 5 chodech, včetně 
kanapek) 
 

 

1790,- 
 

10% 

 

1969,- 

 

Nápoje 

(alkoholické a nealkoholické, 
včetně welcome drinku) 
 

 

590,- 
 

21% 

 

713,90 

* Cena je jednotná pro všechny varianty menu. 

 

 Cena v Kč bez 
DPH 

Sazba 
DPH v % 

Cena v Kč včetně DPH 

 

Občerstvení pro personál 
(obložené mísy s pečivem, 
nealkoholické nápoje) 
 

 

10000,- 
 

10% 

 

11000,- 

 

 

 Cena v Kč bez 
DPH 

Sazba 
DPH v % 

Cena v Kč včetně DPH 

 

Veškeré související služby 

(obsluha, inventář, úklid atd.) 
 

 

165000 

 

10% 

 

181500,- 

 

Zajištění potřebného 
množství stolů  
 

 

27500 

 

10% 

 

30250,- 

 

 


