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Dodatek č. 1 
K příkazní smlouvě číslo: DS201900161 

Evidenční číslo Dodatku č.1: DS201901220 
Agendové číslo Dodatku č.1: DS201900161/1 

uzavřená dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

Poskytnutí služeb TDS a koordinátora BOZP na akce: 

 
„Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň“  

„Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května I. stupeň, Liberec“ 
 „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň“  

„Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května II. stupeň, Liberec“ 
„5.1a REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BROUMOVSKÁ V LIBERCI – 

ENERGETICKÉ ÚSPORY“ 
„5.1b REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BROUMOVSKÁ V LIBERCI – 

ENERGETICKÉ ÚSPORY“ 

Článek I . 
Smluvní strany 

Příkazce: 
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
se sídlem:  nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 
zastoupené:  panem Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem  
 města 
zástupce ve věcech smluvních: panem Ing. Jiřím Němečkem, CSc., náměstkem primátora pro 

strategický rozvoj, dotace a majetkovou správu 
ve věcech technických: Pavlem Smaržem, technickým specialistou odboru 
IČ: 00262978 
DIČ: CZ00262978 
telefon: 485 243 111 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
dále jen „příkazce“  
 
Příkazník. 
 IBR Consulting, s.r .o. 
se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 
zastoupený: Ing. Františkem Benčem, Ph.D., jednatelem 
bankovní spojení:  
IČO:  25023446 
DIČ:  CZ25023446 
Registrace: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 
235748  
dále jen „příkazník“  
 
(příkazce a příkazník dále společně jen „smluvní strany“ ) 
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 Článek II.  
Preambule 

Smluvní strany uzavřely dne 15.1.2019 Příkazní smlouvu č. DS201900161 (dále jen „Smlouva“), 
jejímž předmětem plnění je Poskytnutí služeb TDS a koordinátora BOZP na akce v rámci projektů: 

• Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388 a 
Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května I. stupeň, Liberec s registračním číslem 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006796 (dále jen „ZŠ 5. května I. stupeň”) 

• Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010955 a 
Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května II. stupeň, Liberec s registračním číslem 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006800 (dále jen „ZŠ 5. května II. stupeň”) 

• 5.1a REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BROUMOVSKÁ V LIBERCI – 
ENERGETICKÉ ÚSPORY s registračním číslem CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006799 a 5.1b 
REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BROUMOVSKÁ V LIBERCI – 
ENERGETICKÉ ÚSPORY s registračním číslem CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006798 (dále 
jen „ZŠ Broumovská“) v rozsahu specifikovaném v článku II. příkazní smlouvy 

Článek III. 
Předmět dodatku č. 1 

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ustanovení příkazní smlouvy číslo 
DS201900161 ze dne 15.1.2019. 
 
Vzhledem k naplnění podmínek uvedených v čl. VI. odst. 4 Smlouvy (prodloužení termínu dokončení 
stavby o více než 1 měsíc oproti původnímu termínu), viz čl. V. tohoto dodatku, se navyšuje odměna 
příkazníka za výkon TDS a za zajištění funkce koordinátora BOZP u projektu Zvýšení kvality 
vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň (za prodloužení o 30 dní) a u projektu Zvýšení kvality vzdělávání 
ZŠ 5. května II. stupeň (za prodloužení o 15 dní). 
 

Článek IV. 
Odměna za obstarání záležitostí 

 

4.1. Příkazce a Příkazník se v souladu s článkem VI. Odst. 4 Příkazní smlouvy dohodli na navýšení 
odměny za činnosti související s prodloužením výkonu funkce koordinátora BOZP a TDS na 
základě cenové nabídky s původní hodinovou cenou u akce ZŠ 5. května I. stupeň a ZŠ 5. května 
II. stupeň, které jsou specifikovány v příloze tohoto Dodatku č. 1, v cenové nabídce ze dne 
11.9.2019. 

4.1.1. Vzhledem k prodloužení termínu dokončení stavby se navyšuje celková odměna 
příkazníka o 92 580 Kč bez DPH. 
 

  

 

Akce: ZŠ 5. května I. stupeň 

Vykonávaná činnost 

Předpoklád
aný objem 
služeb v 
hodinách 

Cena za 1 
hodinu v Kč 

bez DPH 

Cena za 
předpoklád
aný objem 
služeb v Kč 
bez DPH 

DPH Cena včetně 
DPH 
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TDS 96 580 55 680,00 11 692,80 67 372,80 

Zajištění funkce 
koordinátora BOZP dle 
zákona č.309/2006 Sb. 

20 580 11 600 2 436,00 14 036,00 

Celková nabídková 
cena   67 280,00 

 
14 128,80 81 408,80 

 
Akce: ZŠ 5. května II. stupeň 

Vykonávaná činnost 

Předpoklád
aný objem 
služeb v 
hodinách 

Cena za 1 
hodinu v Kč 

bez DPH 

Cena za 
předpoklád
aný objem 
služeb v Kč 
bez DPH 

DPH Cena včetně 
DPH 

TDS 36 550 19 800,00 4 155,00 23 955,00 

Zajištění funkce 
koordinátora BOZP dle 
zákona č.309/2006 Sb. 

10 550 5 500,00 1 155,00 6 655,00 

Celková nabídková 
cena   25 300,00 

 
5 310,00 30 610,00 

 

Článek V. 
Termín plnění 

 
5.1 Příkazce a Příkazník se dohodli na změně ustanovení odst. 2 v čl. V. Smlouvy, který nově zní 

takto: 
 Předpokládané termíny  
ZŠ 5. května I. stupeň – doba plnění v délce 8 měsíců, zahájení 4/2019, ukončení činnosti BOZP a 

TDS 11/2019 
ZŠ 5. května II. stupeň – doba plnění v délce 7 měsíců a 15 dnů, zahájení 4/2019, ukončení činnosti 

BOZP a TDS 10/2019 
ZŠ Broumovská – doba plnění v délce 9 měsíců, zahájení 3/2019, ukončení činnosti BOZP 
a TDS 11/2019 
 
5.2  Ostatní ujednání článku V. zůstávají tímto dodatkem nedotčená. 
 

 
Článek VI. 

    Všeobecná ustanovení 
 

6.1 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 
zhotovitel. 

6.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

6.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek č. 1 byl sepsán 
určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že 
obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely 
mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.  
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6.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). 

6.5 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny 
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a 
to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním 
a za souhlas subjektu údajů. 

6.6 Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst.1 č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). 

6.7 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou 
plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou 
odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá 
strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.  

6.8 Tento dodatek č. 1 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č.933/2019 ze dne 
1.10.2019. 

 

 

Seznam příloh:  
Příloha č. 1 – Cenová nabídka  
 
 

V Liberci dne .2019      V Liberci dne .2019 
Za příkazce:      Za příkazníka: 
 
 
 
 
 
………………………….           ……………………………….. 
Ing. Jiří Němeček, CSc.   Ing. František Benč, Ph.D. 
náměstek primátora       jednatel společnosti  
     



 
 

 

Akce: ZŠ 5. května I. stupeň 

 
Předpokládaný 
objem služeb v 

hodinách 

Cena za 1 
hodinu 
v Kč bez 

DPH 

Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH 

Činnost TDS 96 580 55.680,00 Kč 11.692,80 Kč 67.372,80 Kč 

Zajištění funkce 
koordinátora 

BOZP 
20 580 11.600,00 Kč 2.436,00 Kč 14.036,00 Kč 

Celkem - - 67.280,00 Kč 14.128,80 Kč 81.408,80 Kč 

 

 

Akce: ZŠ 5. května II. stupeň 

 
Předpokládaný 
objem služeb v 

hodinách 

Cena za 1 
hodinu 
v Kč bez 

DPH 

Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH 

Činnost TDS 36 550 19.800,00 Kč 4.155,00 Kč 23.955,00 Kč 

Zajištění funkce 
koordinátora 

BOZP 
10 550 5.500,00 Kč 1.155,00 Kč 6.655,00 Kč 

Celkem - - 25.300,00 Kč 5.310,00 Kč 30.610,00 Kč 

 

 

 


