
DODATEK č. 1 

 

ke Smlouvě o dílo na zhotovení analýzy a na zajištění technických podmínek zadávací 

dokumentace spolu se souvisejícími činnostmi, 

 

evidovaná u Objednatele pod č. 53/2019 

 

uzavřený v souladu s ust. § 2586 a násl. a v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona         

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Smlouva“) 

 

 
  

Smluvní strany: 
 

Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  
se sídlem Praha 2 - Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, PSČ 128 00  
za kterou právně jedná: Ing. Petr Kalina, MBA, náměstek pro Ekonomiku a informatiku  
IČO: 69797111  
DIČ: není plátcem DPH  
ID datové schránky: 96vaa2e  
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
(dále jen „Objednatel“)  
 
a  
 
Deloitte Advisory s. r. o.  
se sídlem Praha 2, Italská 2581/67,120 00  
za kterou právně jedná: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
IČO: 27582167  
DIČ: CZ27582167  
ID datové schránky: vycyfxb  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 
(dále jen „Poskytovatel“), 
 
(dále jen „Smluvní strany“). 

 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 5. 2019 Smlouvu o dílo na zhotovení analýzy a na 

zajištění technických podmínek zadávací dokumentace spolu se souvisejícími 

činnostmi.  

 

2. Smluvní strany se na základě Čl. XII. bodu 12.5  Smlouvy dohodly na uzavření tohoto 

Dodatku č. 1 a to v ustanoveních týkajících se rozšíření věcně-technické součinnosti 

a podpory ze strany Poskytovatele včetně úhrady smluvní ceny za tyto činnosti.   

 



II. 

Předmět Dodatku č. 1 

 

Smluvní strany se dohodly, že budou doplněny nové odstavce Smlouvy („body“) takto: 
 

1. V Čl. II.- „Předmět Smlouvy“ Smlouvy bude doplněn nový bod 2. 6 v následujícím 
znění: 
 
„2.6 Poskytovatel se zavazuje Objednateli poskytnout věcně-technickou 
součinnost, a to k potřebám činnosti právního poradce Objednatele, které povedou 
k řádnému zabezpečení účelu této Smlouvy. Objednatel závazek přijímá a naproti 
tomu se zavazuje uhradit sjednanou cenu dle Čl. IV. bodu 4. 4  této Smlouvy.“ 
 

2. V Čl. III.- „Doba plnění a místo plnění“ Smlouvy bude doplněn nový bod 3.6 
v následujícím znění: 
 
„3.6 Poskytovatel se zavazuje podporu podle bodu 2.6 této Smlouvy poskytovat po 
celou dobu trvání kteréhokoliv ze zadávacích řízení.“ 
 

3. V Čl. IV.- „Cena“ Smlouvy budou doplněny nové body 4.4 a 4.5. v následujícím znění:  
 
„4.4 Objednatel se zavazuje za řádné splnění závazku Poskytovatele věcně-
technickou součinnost, a to k potřebám činnosti právního poradce Objednatele ve 
smyslu bodu 2.6 této Smlouvy zaplatit cenu v hodinové sazbě ve výši 1.500 Kč 
(slovy: jeden tisíc pět set korun českých) bez DPH, tj. 1.815,- Kč (slovy: jeden tisíc 
osm set patnáct korun českých) vč. DPH, a to dle reálného času stráveného touto 
věcně-technickou podporou. Celková hodnota takto odebraných služeb nesmí 
přesáhnout částku 143 400 Kč (slovy: sto čtyřicet tři tisíc čtyři sta korun českých) bez 
DPH, tj. 173 514 Kč (slovy: sto sedmdesát tři tisíc pět set čtrnáct korun českých) 
včetně DPH.“ 
 
„4.5 V případě, kdy by měl být finanční limit v bodě 4.4 překročen zadáním služby 
Objednatelem, musí na to Poskytovatel Objednatele upozornit a službu do potvrzení 
neposkytnout. Pokud toto poruší, učiní tak na svůj vrub a bez nároku na odměnu.“ 

 
 

III. 
                                                          Ostatní ujednání 

 
Smluvní strany shodně prohlašují, že ostatní ujednání Smlouvy a její Přílohy č. 1 zůstávají 
beze změny.  
 

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Objednatel se 

zavazuje zaslat Dodatek č. 1 k uveřejnění v registru smluv a bezodkladně oznámit 

Poskytovateli den uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv. Objednatel zabezpečí, 

aby oznámení o uveřejnění bylo doručeno na adresu: Deloitte Advisory, s.r.o., Italská 



2581/67,120 00, Praha 2. Poskytovatel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude 

v registru smluv uveřejněn.  

 

2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž každý má platnost 

originálu a Poskytovatel obdrží 2 (slovy: dvě) vyhotovení a Objednatel 2 (slovy: dvě) 

vyhotovení. 

 

3. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí, že v souladu s Interním protikorupčním 

programem Objednatele budou základní informace o Dodatku č. 1 uveřejněny na 

internetových stránkách Objednatele, https://www.uzsvm.cz/poradci-a-poradni-

organy-uzsvm-2108-0-85/.  

 

4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 neobsahuje žádné obchodní 

tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku.  

 

5. Smluvní strany prohlašují, že se se zněním Dodatku č. 1 podrobně seznámily a že 

ho na důkaz své svobodné, určité vůle a nikoli pod nátlakem, níže uvedeného dne, 

měsíce a roku podepisují.  

 

 

 
 
 
Za Poskytovatele:      Za Objednatele: 
 
V  dne      V  dne  
 

https://www.uzsvm.cz/poradci-a-poradni-organy-uzsvm-2108-0-85/
https://www.uzsvm.cz/poradci-a-poradni-organy-uzsvm-2108-0-85/

