
 
 

Veřejná zakázka „Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Královéhradeckého kraje – část 1“ 

DODATEK KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

I. 

Smluvní strany 
 

1. Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace 
se sídlem: Hradecká 1690/2a, 500 12 Hradec Králové 
zastoupen: MUDr. Libor Seneta, ředitel 
IČ: 48145122 
DIČ: CZ 48145122 
(je plátcem DPH, nemá však zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k předmětu plnění) 
číslo účtu: 37237511/0100 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pob. Hradec Králové 
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v HK, oddíl Pr, vložka 829 

Osoby oprávněné jednat ve věci realizace: Bc. Ježek Tomáš, tel. 602 377 903 , e-mail: jezekto@zzskhk.cz 

(dále jen „objednatel“) 

a 
 

2. PhDr. Lukáš Humpl, psychologické poradenství a diagnostika 

se sídlem: Englišova 1445/50, 746 01, Opava 
zastoupena: PhDr. Lukášem Humplem 
IČ: 69587167 
DIČ: CZ7402285451 
bankovní spojení: Equabank a.s. 
číslo účtu: 1023184492/6100 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

II. 
Změny ve smlouvě 

1. Tímto dodatkem se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek 
upravují následující body smlouvy o poskytování služeb uzavřené dne 01. 02. 2018. 

2. Na základě rozhodnutí o změně č. 1 (Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/033/0002818 ze dne 2. 3. 
2017) ze dne 17. 12.2018 v rámci kterého se prodlužuje datum ukončení projektu nejpozději do 31.03.2019 
se upravuje termín dokončení plnění, dle čl. V, bod 3, takto: 

 Poskytovatel je povinen zajistit sjednané služby dle časového harmonogramu realizace 
(vzdělávacího plánu), který je stanoven objednatelem a který je přílohou č. 4 této smlouvy, 
nejpozději však do 28.02.2019. do 31.12.2018. Případné změny či upřesnění termínů či místa 
realizace z důvodů spočívajících na straně objednatele nahlásí objednatel poskytovateli minimálně 
21 dní před konkrétním datem konání příslušné vzdělávací akce. Nutnost přesunutí plánovaného 
termínu z nepředvídatelných důvodů, jako je například náhlé onemocnění lektora, ohlásí 
poskytovatel okamžitě po zjištění těchto důvodů objednateli. 

Úprava termínu dokončení plnění neprodlužuje celkovou délku vzdělávání, které je vzdělávacím plánem 
stanoveno na celkem 12 měsíců, ale jen uvádí do souladu požadavek objednatele, tak jak je uveden          
v zadávací dokumentaci na realizaci vzdělávacích aktivit a reálný podpis smlouvy o dílo k 1.02.2018, kdy by 
poskytovatel bez prodloužení termínu dokončení plnění neměl k dispozici potřebný čas pro realizaci 
předmětu plnění dle uzavřené smlouvy. 

mailto:jezekto@zzskhk.cz


V Hradci Králové dne 21.12.2018 V Hradci Králové dne 21.12.2018 

 

------------------------------------------- ------------------------------------------- 
Za objednatele Za poskytovatele 

PhDr. Lukáš Humpl 
Zdravotnická záchranná služba  
Královéhradeckého kraje 
Hradecká 1690/2A 
500 12 Hradec Králové  


