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DODATEK Č. 1 

 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ 

č. smlouvy Příkazce 0142/2018 
č. smlouvy Příkazníka 2018/01/JK 

 
(dále jen „Dodatek“) 

 
 

Příkazce: Město Kopřivnice 
sídlo:  Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice 
zastoupený:   ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města 

ve věcech technických: Ing. Pavlína Gajdušková, referentka odboru rozvoje 
města 

IČ:  00298077 
DIČ:  CZ00298077 
Bankovní spojení:       Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice 
Číslo účtu:                  1767241349/0800 
Telefon: +420 556 879  411 
IDDS:  42bb7zg 
  
(dále jen ,,Příkazce‘‘) 
 

a 

 

Příkazník:  GARANT projekt s.r.o.   
sídlo: Staňkova 103/18, 602 00 Brno  
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Karmazínem, jednatelem společnosti 
  Ing. Michalem Novákem, jednatelem společnosti 
 ve věcech technických: Ing. Jakub Karmazín  
IČ:  06722865 
DIČ:  CZ06722865 
bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
číslo účtu:  2701356607/2010 
zápis v rejstříku: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
 v Brně, oddíl C, vložka 103918  
IDDS:   xetx3ha 
 
(dále jen ,,Příkazník‘‘) 
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Článek 1. 
Preambule 

 
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 03. 2018 Příkazní smlouvu č. smlouvy Příkazce 0142/2018, 

č. smlouvy Příkazníka 2018/01/JK (dále jen „Příkazní smlouva“) na zajištění výkonu odborného 
technického dozoru stavebníka pro Příkazce při realizaci stavby (díla) „Komunitní centrum 
Kopřivnice“. Objednatelem předmětného díla je na základě Smlouvy o dílo č. 0467/2017 uzavřené 
dne 08. 03. 2018 (dále jen „SoD“) Příkazce, zhotovitelem firma BDSTAV MORAVA s.r.o. IČ 
26807947 sídlem v Bruzovicích (dále jen „Zhotovitel“). Realizace díla byla započata dne 12. 03. 2018 
se sjednaným termínem plnění do 210 kalendářních dnů. 

1.2 Příkazce se výše uvedenou Příkazní smlouvou zavázal Příkazníkovi zaplatit za sjednanou službu 
sjednanou odměnu.  
 
 

Článek 2. 
Předmět dodatku 

 
2.1 V průběhu realizace předmětného díla vznikla nad rámec SoD potřeba provést některé práce 

odlišně od projektové dokumentace a rozpočtu stavby. Na základě této skutečnosti byl mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem díla uzavřen dne 3. 9. 2018 Dodatek č. 1 ke SoD a dne 31. 10. 2018 
Dodatek č. 2 ke SoD, jehož předmětem bylo mj. prodloužení termínu plnění díla z 210 na 262 
kalendářních dnů. 

2.2 Příkazce se s Příkazníkem na základě sjednané změny termínu plnění předmětného díla dle SoD 
mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodli na změně ustanovení čl. 2 Doba plnění odst. 2.1. 
Příkazní smlouvy, které nově zní takto: 

 
2.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 

2.1.1 Termín plnění začíná dnem 12. 03. 2018 a končí dnem předáním předmětného díla 
Zhotovitelem bez vad a nedodělků Objednateli (tj. do odstranění poslední vady z 
přejímacího řízení předmětného díla nebo do odstranění poslední vady 
z kolaudačního řízení), nejpozději ke dni 4.1.2019  

2.1.2 Za den zahájení provádění předmětného díla je považován den, kdy bylo 
Objednatelem předáno staveniště Zhotoviteli.   

Termíny vyplývající ze SoD zhotovitele a jejího Dodatku č. 1 a 2  

Termín zahájení díla: 12. 03. 2018 

Termín dokončení realizace díla: do 262 kalendářních dnů od předání staveniště 
 

 
Článek 3. 

Závěrečná ustanovení 
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3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek zašle správci 
registru smluv k uveřejnění Příkazce. 

3.2. Ostatní ujednání Příkazní smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v nezměněné podobě a 
v platnosti. 

3.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží Příkazce a 2 
Příkazník. 

3.4. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto Dodatku a 
že je jim obsah Dodatku srozumitelný, omylu prostý a dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že 
Dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své 
vlastnoruční podpisy, jak následuje. 

 
 
 
 
 
 
 
 

V Kopřivnici dne 12.11.2018 V Brně dne 12.11.2018 

za Příkazce  za Příkazníka 

 

 

_________________________ __________________________ 

Mgr. Jiří Štěpán  Ing. Jakub Karmazín 
vedoucí odboru rozvoje města jednatel společnosti 

 

 

 

  __________________________ 

  Ing. Michal Novák 
  jednatel společnosti 

 


