
Dodatek č. 2 
k příkazní smlouvě o poskytování služeb v oblasti energetického managementu  

ze dne 6. března 2017 

 

Městská část Praha 3 

se sídlem Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3 

IČO: 00063517 

zastoupená Jiřím Ptáčkem, starostou 

dále jen „příkazce“ 

 

a 

 

Ing. Pavel Halada 

IČO: 65396286 

Se sídlem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

dále jen „příkazník“ 

 

společně dále jen „smluvní strany“ 

 

Úvodní ustanovení 

 

Smluvní strany uzavřely dne 6. 3. 2017 příkazní smlouvu, kterou se příkazník zavázal příkazci 

poskytovat služby v oblasti energetického managementu (dále jen „smlouva“). Smluvní strany 

uzavřely dne 23. 1. 2018 dodatek č. 1 ke smlouvě, kterým byl rozšířen limit finančních 

prostředků, po jehož vyčerpání závazek založený příkazní smlouvou zanikne. Vzhledem k 

dosavadní úspěšné spolupráci smluvních stran a vzhledem brzkému k  vyčerpání uvedeného 

limitu, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě. 

Vzhledem ke změně složení Rady městské části Praha 3 dochází ke změně v článku I. odst. 4.  

 

 

Článek I. 

 

Čl. I. odst. 4 se mění tak, že nově zní:  

 

„4. Za příkazce jsou oprávněny dávat pokyny dle předchozího odstavce tyto osoby: 

a) Štěpán Štrébl, MPhil, zástupce starosty 

b) RNDr. Jan Materna, Ph.D., člen Rady městské části  

c) Ing. Mgr. Jonáš Merta, vedoucí Odboru organizačního ÚMČ Praha 3 

 

Čl. II. odst. 1 se mění tak, že nově zní: 

 

„1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 36 měsíců nebo do doby, kdy celková odměna 

příkazníka dosáhne částky 1.500.000,- Kč bez DPH, a to v návaznosti to, která z těchto 

skutečností nastane dříve.“  

 



 

 

 

Článek II. 

 

1. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu smlouvy oběma stranami. 

 

2. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto 

dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany městské části 

Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v této smlouvě nepovažují 

za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují 

svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží příkazce a jeden 

příkazník. 

 

V Praze dne ………………      V Praze dne ……………… 

Příkazce        Příkazník 

 

 

Jiří Ptáček,        Ing. Pavel Halada 

starosta 

 

 

 

 


