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Č. j. MSMT-26303/2018-7 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování školení formou  

e-learningu 

(dále jen „Dodatek“) 

 

Smluvní strany 

 

1. Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

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

Jednající: PhDr. Petr Šebek, ředitel odboru personálního a státní služby 

IČ:    00022985 

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:   821001/0710 

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

2.  CRDR spol. s r.o. 

 

Se sídlem:   Jana Masaryka 108/10, 120 00 Praha 2 

Zastoupený: ve věcech smluvních Ing. Martinem Šimkem, jednatelem a ve 

věcech technických Vladimírem Šichem 

IČ:    28500679 

Bankovní spojení:  FIO banka  

Číslo účtu:   2500438091/2010 

Společnost je zapsána v OR, vedeným Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 146169. 

 

(dále jen „Poskytovatel“) 

(dále společně označovány jako „Smluvní strany“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek:   

 

 

1. Účel uzavření Dodatku 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 6. 2019 Smlouvu o poskytování školení formou  

e-learningu (dále jen „Smlouva“). Na základě této Smlouvy jsou zajišťovány e-learningové 

kurzy. 
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1.2. Tento Dodatek se uzavírá z důvodu úpravy cenové položky „Používání a správa systému 

BOZP-SYSTÉM užívání e-learningových kurzů uvedených v čl. II. odst. 2) a odborných 

služeb uvedených v čl. II. odst. 3) 1 uživatelem za 1 rok“. Na základě dohody mezi 

Objednatelem a Poskytovatelem byla upravena cenová položka „Používání a správa 

systému BOZP-SYSTEM, užívání e-learningových kurzů uvedených v čl. II. odst. 2) a 

odborných služeb uvedených v čl. II. odst. 3) 1 uživatelem za 1 rok.“, a to ze 

stávajících 55,- Kč bez DPH na 60,- Kč bez DPH.  

 

2. Změny ustanovení Smlouvy 

2.1. Čl. IV odst. 1) Smlouvy se mění takto: 

 V čl. IV odst. 1) Smlouvy dochází u položky „Používání a správa systému BOZP-

SYSTEM, užívání e-learningových kurzů uvedených v čl. II. odst. 2) a odborných služeb 

uvedených v čl. II. odst. 3) 1 uživatelem za 1 rok“ k navýšení Jednotkové ceny, a to ze 

stávajících 55,- Kč bez DPH na 60,- Kč bez DPH.  

 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem nijak dotčena. 

 

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami. Účinnosti tento 

Dodatek nabývá 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, vyjma osobních údajů a metadat Dodatku v registru 

smluv včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel uveřejnění 

Dodatku nebo metadat Dodatku v registru smluv do 30 dnů od uzavření Dodatku, pak je 

oprávněn zajistit jejich uveřejnění Poskytovatel ve lhůtě tří měsíců od nabytí platnosti 

Dodatku. Poskytovatel bere na vědomí, že Dodatek může být uveřejněn též na stránkách 

Objednatele. 

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení a bude smluvními 

stranami podepsán elektronicky. 

 

 V Praze dne      V Praze dne 

 Za Objednatele     Za Poskytovatele 

 

  __________________________   ________________________ 

            PhDr. Petr Šebek                                    Ing. Martin Šimek 

     ředitel odboru personálního a státní služby                                       jednatel 
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