
Č. j. MSMT-45593/2020-40 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, č. j. MSMT-45593/2020-29 
ke Smlouvě o dílo, 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 

IČ:   00022985 

jednající: Mgr. Eva Vondráčková  

ředitelka odboru majetkoprávního a veřejných zakázek 

bankovní spojení:   

číslo účtu:    

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné) 

 

a 

 

Ing. Mgr. Ondřej Šimek, DiS. 

se sídlem:  Nádražní 270/II, 377 01 Jindřichův Hradec 

IČ:   67147879 

DIČ:   CZ-7011211405 

bankovní spojení:  

(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé) 

(dále společně označovány jako „Smluvní strany“, jednotlivě potom jako „Smluvní strana“) 

 

II. Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 5. 2022 Smlouvu o dílo na základě restauratérského záměru 

Zhotovitele, který je součástí 2. fáze akce „MŠMT – Revitalizace zeleně – nádvoří areálu 

MŠMT“. Smlouva o dílo nabyla účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Předmětem plnění je 

vyhotovení a instalace kovové mříže, která bude zakrývat předmětnou restaurovanou studnu 

z 19. století umístěné v zeleni objektu Objednatele. Ing. Mgr. Ondřej Šimek, DiS. je odborně 

způsobilý restaurátor historických předmětů a autorem záměru.  

 

III. Předmět dodatku 

1. Předmětem Dodatku je prodloužení doby plnění Smlouvy o dílo z důvodu nenadálé zdravotní 

indispozice ze strany Zhotovitele, kdy byl Zhotovitel, tj. jediný odborně způsobilý garant, 

zraněn a vážně zdravotně indisponován.  

 

IV. Zdůvodnění změny termínu plnění 

1. Důvodem uzavření Dodatku č. 1 je prodloužení doby plnění z důvodu nepředvídaných 

zdravotních komplikací ze strany Zhotovitele, kdy byl jediný odborně způsobilý garant projektu 

vážně zdravotně indisponován. Tato indispozice, tj. zranění, bohužel bránila Zhotoviteli 

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 ve Smlouvě v čl. V bodu 1, 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 vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. 

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

 

 

V Praze dne  

 

za Objednatele: 

 

 

 

………………………………… 

Mgr. Eva Vondráčková 

ředitelka odboru majetkoprávního  

a veřejných zakázek 

 

 

V Praze dne  

 

za Zhotovitele: 

 

 

 

…………………………………… 

Ing. Mgr. Ondřej Šimek, DiS. 

 


