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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

- 

Zabezpečení a modernizace bezpečnostního systému 
MŠMT – 1. etapa 

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

 
Smluvní strany 

 

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

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

IČO:   00022985 

ISDS:   vidaawt 

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

 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

Trade FIDES, a.s. 

se sídlem:  Dornych 129/57, Trnitá (Brno-jih), 617 00 Brno 

IČO:   61974731 

DIČ:   CZ61974731 

ISDS:   eu5qqkq 

zastoupený:  Tomáš Juráň, člen představenstva 

Společnost je zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2988 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

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

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Zabezpečení a modernizace bezpečnostního systému 
MŠMT – 1. etapa  

 

(dále jen „Dodatek“): 
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1. Výše uvedené Smluvní strany uzavřely dne 27. 4. 2022 smlouvu o dílo – Zabezpečení a 
modernizace bezpečnostního systému MŠMT – 1. etapa, č. j.: MSMT-45873/2020-43 

(dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledků zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou 
zakázku s názvem „Zabezpečení a modernizace bezpečnostního systému MŠMT – 

1. etapa“. V rámci této části zadávacího řízení vystupoval Objednatel v pozici zadavatele 

a Zhotovitel v pozici dodavatele, jehož nabídka byla na základě provedeného hodnocení 
vybrána jako nejvýhodnější. 

2. Předmětem Dodatku je prodloužení lhůty k odevzdání zhotoveného díla vzhledem ke 
skutečnosti, že k vyhotovení díla je potřeba obstarat kolaudační stavební dokumentaci od 
roku 1970, která stanoví provedené změny v jednotlivých objektech Objednatele, jichž se 
zhotovení díla týká. Dalším důvodem prodloužení lhůty k odevzdání díla je i skutečnost, 
že Objednatel od doby podpisu Smlouvy rozhodl o stavebních úpravách budovy Senovážné 
náměstí 977/24, 110 00 Praha 1 – Nové Město, které musejí být při zhotovení díla 
zohledněny. 

3. Ustanovení čl. VI odst. 14 Smlouvy se mění následujícím způsobem: „Zhotovitel se 

zavazuje, že předá Objednateli Dílo před podáním k projednání dotčenými orgány státní 
správy (dále jen „DOSS“) nejpozději do 31. 3. 2023.“ 

4. Nestanoví-li Dodatek jinak, všechna ustanovení Smlouvy, jakož i její přílohy, zůstavají 
v platnosti a nijak se nemění. Všechna relevantní ustanovení budou v případě plnění dle 
Dodatku použita přiměřeně. 

5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze Smluvních stran. S odkazem 

na ustanovení čl. XV odst. 1 Smlouvy nabývá Dodatek účinnosti dnem jeho zveřejnění 
v registru smluv. 

6. Dodatek se uzavírá elektronicky.  
 

V Praze 

 

 

 

   V Praze 

  

Mgr. Eva Vondráčková 

ředitelka odboru majetkoprávního a veřejných 
zakázek 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 Tomáš Juráň 

člen představenstva 

Trade FIDES, a.s. 


