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DODATEK Č. 1 

(dále jen „Dodatek“) 

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ 

uzavřené dne 02. 06. 2016 

podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Občanský zákoník“), 

a vedené v Centrální evidenci smluv Příkazce pod evidenčním číslem 150177 

(dále jen „Smlouva“), 

 

mezi: 

 

Příkazce:  Česká republika – Ministerstvo životního prostředí 

se sídlem:  Vršovická 1442/65, 100 10  Praha 10 

za kterého jedná:  Ing. Jaroslav Michna, ředitel odboru fondů EU 

IČO:  00164801 

bankovní spojení:  ČNB Praha 1 

číslo účtu:  7628001/0710 

(dále jen „Příkazce“) 

 

a 

 

Příkazník:  JUSTITIA TENDER PARTNERS, s.r.o. 

se sídlem:  Půtova 1219/3, 110 00  Praha 1 

za kterého jedná:  Ing. Lukáš Křesálek, jednatel 

IČO:  01551825 

DIČ:  CZ01551825 (je plátcem DPH) 

bankovní spojení:  Fio banka, a.s. 

číslo účtu:  2300687093/2010 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn. 207971 

(dále jen „Příkazník“) 

 

(Příkazce a Příkazník dále jednotlivě také jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní 

strany“) 
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1. PŘEDMĚT DODATKU 

Vzhledem ke skutečnosti, že: 

A) Příkazce je nově povinen využívat Národní elektronický nástroj dle usnesení vlády 

České republiky ze dne 21. června 2017 č. 467 o uložení povinnosti využívat Národní 

elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek ve znění usnesení vlády České 

republiky ze dne 19. června 2018 č. 408 o změně usnesení vlády ze dne 21. června 

2017 č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání 

veřejných zakázek; a 

B) Příkazník se v průběhu trvání Smlouvy stal plátcem daně z přidané hodnoty; 

dohodly se Smluvní strany na úpravě dotčených ustanovení výše citované Smlouvy, 

jak je uvedeno dále v tomto Dodatku: 

 

2. ZMĚNY SMLOUVY 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že se účinností tohoto Dodatku mění znění odst. 

4.3 v čl. 4 Smlouvy a nově zní následovně: 

„4.3 Příkazník musí výhradně používat elektronický nástroj Příkazce, který 

je v současné době přístupný na adrese: https://nen.nipez.cz/profil/MZP, popř. 

https://ezak.mzp.cz/, v souladu s příslušnými usneseními vlády České republiky 

(v případě změn, které nelze vyloučit, je Příkazník povinen tyto změny 

akceptovat).“ 

2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že se účinností tohoto Dodatku mění znění odst. 

6.1 v čl. 6 Smlouvy a nově zní následovně: 

„6.1 Odměna za poskytování Služeb Příkazníkem, které jsou předmětem této 

Smlouvy, se stanoví na základě níže uvedených jednotkových cen daných 

nabídkou Příkazníka podanou na Veřejnou zakázku: 

a) Odborné poradenství a konzultace, zpracovávání posudků a analýz, popř. přípravy 
dílčích úkonů vztahujících se k zadávacím řízením 

– sazba za 1 hodinu (60 minut) práce: 

Cena v Kč bez DPH: 149,- 

DPH v % a v Kč: 21 %, 31,- 

Cena v Kč včetně DPH: 180,- 

b) Kompletní organizační zajištění zadávacích řízení na veřejné zakázky malého 
rozsahu 

– sazba za 1 veřejnou zakázku: 

Cena v Kč bez DPH: 10.000,- 

DPH v % a v Kč: 21 %, 2.100,- 

Cena v Kč včetně DPH: 12.100,- 

https://nen.nipez.cz/profil/MZP
https://ezak.mzp.cz/
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c) Kompletní organizační zajištění zadávacích řízení na podlimitní veřejné zakázky 
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení 

– sazba za 1 veřejnou zakázku: 

Cena v Kč bez DPH: 15.000,- 

DPH v % a v Kč: 21 %, 3.150,- 

Cena v Kč včetně DPH: 18.150,- 

d) Kompletní organizační zajištění zadávacích řízení na podlimitní veřejné zakázky 
zadávané v ostatních druzích řízení (souhrnně) 

– sazba za 1 veřejnou zakázku: 

Cena v Kč bez DPH: 12.000,- 

DPH v % a v Kč: 21 %, 2.520,- 

Cena v Kč včetně DPH: 14.520,- 

e) Kompletní organizační zajištění zadávacích řízení na nadlimitní veřejné zakázky 
zadávané ve všech druzích řízení (souhrnně) 

– sazba za 1 veřejnou zakázku: 

Cena v Kč bez DPH: 20.000,- 

DPH v % a v Kč: 21 %, 4.200,- 

Cena v Kč včetně DPH: 24.200,-“ 

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají platná a beze změn. 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Příkazník bezvýhradně souhlasí s uveřejněním celého znění tohoto Dodatku 

a Smlouvy v Informačním systému Registr smluv (dále jen „ISRS“) a na profilu 

zadavatele E-ZAK, popř. na dalších místech, v souladu s příslušnými právními 

předpisy. 

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami 

a účinnosti dnem jeho uveřejnění v ISRS dle podmínek stanovených zejména zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Uveřejnění tohoto Dodatku v ISRS provede Příkazce. 

3.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá 

Smluvní strana obdrží 2 vyhotovení. 
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3.4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, že porozuměly jeho obsahu, 

že byl uzavřen po vzájemném projednání a že tento Dodatek uzavírají na základě 

své svobodné, pravé a vážné vůle, prosté omylu, nikoliv v tísni nebo za nápadně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují Smluvní strany níže své podpisy. 

 

Za Příkazce: Za Příkazníka: 

V Praze, dne 05. 02. 2019 V Praze, dne 01. 02. 2019 

  

Ing. Jaroslav Michna 

ředitel odboru fondů EU 

Česká republika – Ministerstvo životního 
prostředí 

Ing. Lukáš Křesálek 

jednatel 

JUSTITIA TENDER PARTNERS, s.r.o. 

 


