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Příkazní smlouva  

Dodatek č. 1 

 

číslo příkazníka:  01-O-3895-7682/18 

 

na poskytnutí služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu s názvem 

 

„PI16020 Změna způsobu dezinfekce na VDJ Jesenice I - NaClO- technický dozor 

investora“ 
 

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (NOZ) (dále jen „smlouva“) 

 

Příkazce:               Úpravna vody Želivka, a.s. 

se sídlem: K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 – Hostivař,   

IČO: 26496224 

DIČ: CZ26496224 

bankovní spojení: KB, a.s., č. ú.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7437 

 

zastoupena na základě plné moci ze dne 20. 6. 2014:  

 

                              Želivská provozní a.s. 

se sídlem: K Horkám 16/23, Praha 10 – Hostivař, PSČ 102 00 

IČO: 29131804 

DIČ: CZ29131804 

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19766 

Jednající:  

        ve věcech smluvních:       XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 

        ve věcech technických:     XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX 

 

a 

 

Příkazník:             Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. 

Sídlo:    Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov 

Jednající: 

ve věcech smluvních: Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedkyní představenstva a 

    Ing. Jiřím Frýbou, členem představenstva 

ve věcech technických: Ing. Jiří Frýba, ředitel divize 01 

IČ / DIČ:   47116901 / CZ47116901 

Bankovní spojení:  Komerční banka a. s., č. ú.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ID datové schránky:  4qfgxx3 

E-mail / Tel:   XXXXXXXXXXXX / 257110311 

 

 (společně také jako „smluvní strany“) 

 

Termín ukončení stavby se oproti předpokladu posunul na 02/2019 Doba realizace díla a tím i doba 

předmětu plnění příkazníka je ve skutečnosti 9 měsíců. Cena příkazníka byla kalkulována a ve 

smlouvě dohodnuta s dobou trvání 6 měsíců. 

Vzhledem k tomu, že příčina prodloužení doby realizace neleží na straně příkazníka, dohodly se 

smluvní strany na tomto dodatku ke smlouvě. 

Článek V. a VI. se mění následovně:  

mailto:fryba@vrv.cz
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V. 

Doba plnění a místo plnění 

1. Doba plnění zakázky bude přizpůsobena požadavkům investora. Uchazeč je schopen zahájit práce 

ihned po podpisu příkazní smlouvy.  

2. Zahájení: předání staveniště   06/2018 

3. Ukončení: dokončení a zprovoznění díla  02/2019 

4. Místem výkonu činnosti TDI jsou dotčené pozemky v k.ú. Vestec u Prahy a Zdiměřice u Prahy. 

 

VI. 

Cena 

Výkon TDI: 

1. před zahájením stavby   25 000 Kč 

2. výkon stavebního dozoru na stavbě  247 000 + 180 000 = 427 000 Kč 

3. příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby 25 000 Kč 

Cena za výkon TDI celkem (bez DPH) 297 000 + 180 000 = 477 000 Kč 

 

Výkon Koordinátora BOZP 

1. ve fázi přípravy 7 000 Kč 

2. ve fázi realizace  78 000 +36 000 = 114 000 Kč 

Cena za výkon koordinátora BOZP celkem (bez DPH) 85 000 + 36 000 = 121 000 Kč 

 

Celkem  (bez DPH) 598 000 Kč 

DPH 21% 125 580 Kč  

Celkem = (včetně DPH) 723 580 Kč 

 

V případě změny sazby daně z přidané hodnoty bude tato účtována v zákonné výši podle platných 

předpisů.  

 

Cena zahrnuje veškeré náklady  spojené s realizací předmětu smlouvy a prováděných činností, tedy i 

případnou konzultaci a poradenskou činnost dalších expertů, jestliže se smluvní strany výjimečně 

z důvodů zvláštního zřetele hodných nedohodnou jinak  

 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží příkazce a 2 příkazník. 

 

V Praze dne: ???????                                                  V Praze dne : ???????? 

Příkazce       Příkazník 

 

Ing. Šárka Balšánková   

místopředsedkyně představenstva 

XXXX XXXXX XXXXXXXgenerální ředitel 

Želivská provozní a.s. 

z plné moci za Úpravna vody Želivka, a.s. 

          Ing. Jiří Frýba, 

          člen představenstva 

          Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 


