
Dodatek č. 2 

Městská část Praha 3 

sídlem Havlíčkovo nám. 7/900, 130 85 Praha 3 

zastoupená: Jiří Ptáček, starosta 

IČO: 00063517 

(dále jen „příkazce“) 

 

a 

 

Buči z.s. 

sídlem Koněvova 2430/162, 130 00 Praha 3 

zastoupený: Bc. Štěpán Kavur, předseda 

kontaktní osoba:  

IČO: 22896163 

(dále jen „příkazník“) 

(společně dále jen „smluvní strany“) 

 

Příkazník se zavázal pro příkazce provádět rajónový ruční úklid a příkazce se zavázal za to 

platit příkazníkovi smluvní odměnu na základě příkazní smlouvy ze dne 16. 5. 2018 (dále jen 

„smlouva“).  

Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy takto:  

Čl. 1 

Změna smlouvy 

1.1.  Označení příkazníka v záhlaví smlouvy se mění tak, že nově zní: 

     „Buči z.s. 

     sídlem Koněvova 2430/162, 130 00 Praha 3 

     zastoupené: Bc. Štěpán Kavur, předseda 

     kontaktní osoba:  

     IČO: 22896163 

     (dále jen „příkazník“)“ 

 

1.2. Čl. III. odst. 3 smlouvy se mění tak, že nově zní: 

„Příkazník je povinen zajistit, aby byla v místě provádění činnosti příkazníka vždy 

přítomna jedna fyzická osoba, která bude příkazníkem určena ke komunikaci s příkazcem, 

a to v době dle předchozího odstavce (dále též „kontaktní osoba“). Kontaktní osoba bude 

spolu s příkazcem koordinovat činnost příkazníka a přijímat pokyny příkazce dle čl. II. 

odst. 2 této smlouvy. Identifikační údaje kontaktní osoby jsou uvedeny v záhlaví této 

smlouvy u označení příkazníka. Příkazník je povinen informovat příkazce o 

harmonogramu činnosti příkazníka.“ 



 

1.3. Čl. IV. odst. 1. smlouvy se mění tak, že nově zní: 

„Tato smlouva se uzavírá na dobu 25 měsíců, a to od 1. 6. 2018.“ 

 

1.4. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je specifikace lokalit úklidu, která nahrazuje přílohu č. 1 

smlouvy. 

Čl. 2. 

Závěrečná ustanovení 

2.1. 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 tomto dodatku 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. 

 

2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv. 

 

2.3. Práva a povinnosti stran ze smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změn. 

 

2.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po třech vyhotoveních 

obdrží příkazce a po jednom příkazník. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

…………………………………                             …..……………………………………….  

Jiří Ptáček, starosta                                        Bc. Štěpán Kavur, předseda                                                                    
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