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Č. j. MSMT-45593/2020-

41 

Č. j. AVU-1689/2021 

 

 

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo, č. j. MSMT-45593/2020-4 
ke Smlouvě o dílo – realizace 2. fáze akce „MŠMT – Revitalizace zeleně – nádvoří areálu 
MŠMT“, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“) 

 

I. Smluvní strany 

 

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Se sídlem:   Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 

Jednající:  Mgr. Eva Vondráčková, ředitelka odboru majetkoprávního a 
veřejných zakázek  

IČO:    00022985 

Bankovní spojení:    

Číslo účtu:     

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Akademie výtvarných umění v Praze (dále jen „AVU“) 

Se sídlem:    U Akademie 4, 170 22 Praha 7 

Jednající:  PhDr. Evžen Mrázek, kvestor 

IČO    60461446 

DIČ:     CZ60461446 

Bankovní spojení:   

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(dále společně označovány jako „Smluvní strany“) 

 

 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2021 Smlouvu o dílo – realizace 2. fáze akce 
„MŠMT – Revitalizace zeleně – nádvoří areálu MŠMT“. Smlouva o dílo nabyla 
účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Předmětem plnění Smlouvy je realizace 2. 
fáze akce „MŠMT – Revitalizace zeleně – nádvoří areálu MŠMT“, jejímž obsahem je 
restaurování historické studny (kašny) z 19. století umístěné v zeleni objektu 
Objednatele, a to v souladu s restaurátorským záměrem vytvořeným Zhotovitelem.  

III. Předmět Dodatku 

 

1. Předmětem Dodatku je prodloužení plnění Smlouvy o dílo „MŠMT – Revitalizace 

zeleně – nádvoří areálu MŠMT“ z důvodu nenadálé zdravotní indispozice ze strany 
Zhotovitele, kdy byl jediný odborný garant, tj. restaurátor, vážně zdravotně 
indisponován. 



 

 

 

 

 

IV. Zdůvodnění změny termínu plnění 
 

1. Důvodem uzavření Dodatku č. 4 je prodloužení doby plnění z důvodu nepředvídaných 
zdravotních komplikací ze strany Zhotovitele, kdy byl jediný odborně způsobilý 

garant projektu zraněn a vážně zdravotně indisponován. Tato indispozice, tj. zranění, 
bohužel bránilo garantovi pokračovat v práci, a tedy i v samotném plnění Smlouvy. 
Zhotovitel požádal o prodloužení doby plnění Smlouvy.  

 

2. Mění se ustanovení ohledně doby plnění uvedené v Dodatku č. 3, a to ze dne 30. 7. 
2022 na 31. 8. 2022.  

V. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu odpovědnými zástupci obou 
Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

2. Tento Dodatek je uzavírán elektronicky. 

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí.
    

za Objednatele:      za Zhotovitele: 
 

 

 ………………………… 

Mgr. Eva Vondráčková  PhDr. Evžen Mrázek 

ředitelka odboru majetkoprávního a veřejných zakázek  kvestor 
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