
  

Dodatek č. 1  

~ příkazní smlouvě na provedení činností a služeb technického dozoru stavebníka (TDS)  

a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících (BOZP)  

dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších  

předpisů (dále jen "Dodatek" a "Občanský zákoník")  

1. SMLUVNÍ STRANY:  

1.1. Příkazce:  

 jméno:  Památník národního písemnictví (dále PNP)  

 sídlo:  Strahovské nádvoří 132/1, 11838 Praha 1 - Hradčany  

 IČ:  00023 311  

 DIČ:  není plátce DPH  

 jednající prostřednictvím:  Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel  

 kontaktní osoba zadavatele:  Milan Kerekanič, vedoucí OTS  

 GSM:  ………………..  

 tel.:  ………………   
e-mail:  

bank. spojení:  

č.ú.:  

(dále jen .Přfkazce")  

na straně jedné,  

 

……………… 
ČNB Praha 1  
10437011/0710  

 

1.1. Příkazník:  

 jméno:  FRAM Consult a.s.  

Vedený u MS v Praze, sp. zn.B 3682 .  

 sídlo:  Husitská 42, Praha 3, PSČ 130 00  

 IČ:  64948790  

 DIČ:  CZ 64948790  

 jednající prostřednictvím:  Ing. Roman Klimt, předseda představenstva  

 tel.:  ……………………   
e-mail:  

bank. spojení:  

č.ú.:  

(dále jen .Přfkazník")  

na straně druhé,  

 

………………….. 
ČSOB, a.s., pobočka Praha 3  
105614463/0300  

 
(oba společně dále jen "smluvní strany")  

 



 
 



  

PREAMBULE  

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:  

(A)  Smluvní strany spolu dne 18. ledna 2017 uzavřely příkazní smlouvu na provedení  

činností a služeb technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany  

zdraví pracujících (dále jen "Smlouva"), kterou se Příkazník zavázal pro Příkazce na  

jeho účet vykonávat a obstarávat služby spočívající ve výkonu technického dozoru  

stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících při realizaci  

projektu "PNP Praha - rekonstrukce objektu V Sad ech čp. 44/2, Praha 6 -  

Bubeneč";  

(B)  Dochází k prodlení s provedením projektu, z důvodů které ani zadavatel, ani TDS  

nezpůsobil, ale které vyplynulo z realizace stavby, a proto je nezbytné zajistit  

poskytování Služeb TDI v průběhu prodloužené doby pro realizace stavby;  

(C)  Smluvní strany konstatují, že podmínky uzavření Dodatku jsou v souladu se zákonnou  

změnou závazku dle § 222 zákona č. 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve  

znění pozdějších předpisů;  

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM:  

PŘEDMĚT DODATKU  

1.1.  Smluvní strany se dohodly, že dosavadní znění odst. 4.4 Smlouvy se ruší a nahrazuje  

následujícím textem:  

Ukončení výkonu činnosti příkazníka je k 15. 3. 2020. Činnost příkazníka přitom  

zahrnuje i období v délce 2 měsíců po předání stavby ze strany zhotovitele stavby.  

V případě, že dojde ke změnám lhůty výstavby (prodloužení nebo zkrácení) nebo  

některých souvisejících činností, bude postupováno následovně:  

1. V případě zkrácení lhůty realizace, odečte se příkazníkovi za každý měsíc zkrácení  

lhůty realizace částka určená dle platebního kalendáře uvedené v příloze tohoto dodatku.  

2. V případě prodloužení lhůty realizace, kterou ani zadavatel, ani TDS nezpůsobil, ale  

která nutně vyplynula z realizace stavby, a nebo v případě prodloužení lhůty pro zajištění  

kolaudačního rozhodnutí, které TDS zajišťuje, bude postupováno v souladu s obecně  

závaznými právními předpisy.  

 

Celkem cena dodatku č. 1 bez DP H  518400 Kč  

DPH 21  108864 Kč  

Celkem cena s DPH  627264 Kč  



     

 
1.2.  Smluvní strany se dohodly, že dosavadní znění odst. 5.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje  

následujícím textem:  
 
Celková cena za komplexní výkon TDS a koordinaci BOZP v rozsahu dle či. 3  

zahrnuje veškeré nezbytné náklady pro realizaci zakázky. Cena je na daný rozsah 

prací maximální a nejvýše přípustná.  

Celkem cena bez DP H  2246400 Kč  

DPH 21  471444 Kč  

Celkem cena s DP H  2718144 Kč  

1.3.  Smluvní strany se dohodly, že dosavadní znění odst. 5.4 Smlouvy se ruší a nahrazuje  

následujícím textem:  
 
Odměna za výkon TDS a BOZP bude příkazcem hrazena na základě měsíčních faktur  

vystavených příkazníkem v průběhu realizace stavby ve výši dle platebního kalendáře  

uvedené v příloze tohoto dodatku.  

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:  

2.1.  Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.  
 
2.2.  Tato Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a  

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., o registru  

smluv, ve znění pozdějších předpisů. Splnění povinnosti zajistit uveřejnění tohoto  

Dodatku v registru smluv se zavazuje zajistit Příkazce ..  
 
2.3.  Tento Dodatek je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž  

všechna vyhotovení mají platnost originálu. Tři (3) vyhotovení Dodatku obdrží  

Příkazce a jedno (1) Příkazník.  

2.4.  Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří jeho následující Přílohy:  

Příloha Č. 1: Platební kalendář (nové znění přílohy Č. 6 Smlouvy)  
 
2.5.  Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku a prohlašují, že si Dodatek  

přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých  

údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a za nijak jednostranně nevýhodných podmínek,  

což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.  

V Praze dne  
-------  

1 6 -07- 1019  
V Praze dne  

-------  
 

Příkazce  

Památník 

národního 

písemnictví  

Mgr. Zdeněk Freisleben  

ředitel  

Příkazník  

FRAM 

Consult 

a.s. 

Ing. 

Roman 

Klimt 

předseda 

představen

stva  

  



Oodatekč.1  

k příkazní smlouvě na provedení činností a služeb technického dozoru stavebníka (TOS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví  

pracujících (BOZP)  

 
  2017/07  69120 Kč  2018/08  69120 Kč  

  2017/08  69120 Kč  2018/09  69120 Kč  

  2017/09  69120 Kč  2018/10  69120 Kč  

  2017/10  69120 Kč  2018/11  69120 Kč  

o  2017/11  69120 Kč  2018/12  69120 Kč  
 o    Vl  

2017/12  69120 Kč  2019/01  69120 Kč  
~  
"'C  2018/01  69120 Kč  2019/02  69120 Kč  
,-  
 c:  2018/02  69120 Kč  2019/03  69120 Kč  >Q)  

 c    
o..  2018/03  69120 Kč  2019/04  69120 Kč  

  2018/04  69120 Kč  2019/05  69120 Kč  

  2018/05  69120 Kč  2019/06  69120 Kč  

  2018/06  69120 Kč  2019/07  69120 Kč  

  2018/07  69120 Kč  cena dle SoD  1728000 Kč  

~   2019/08  69120 Kč  2020/01  69120 Kč  

"'
C  

 
2019/09  69120 Kč  2020/02  69120 Kč  

'c ::l  
>Q) ~  

2019/10  69120 Kč  do 15.3.2020  34560 Kč  c: .•...•  
_ co     a."'C  2019/11  69120 Kč    

.L:. o    
•••• "'C  

2019/12  69120 Kč    >     
'co     
c:     cena dle návrhu dodatku  518400 Kč  

 

~  

 

CENA CELKEM BEZ DPH  

DPH 21   

CENA CELKEM VČETNĚ DPH  

 

2246400 Kč  

471 744 Kč  

2718144 Kč  

 


