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Dodatek č. 3 k příkazní smlouvě č. 3019H1180001 ze dne 26. 6. 2018 
 
 

I. 
 

Účastníci smlouvy 
 

Příkazce: Národní památkový ústav 
 státní příspěvková organizace 
IČ: 75032333 
DIČ: CZ75032333 
Se sídlem: Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy 
 v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, 
 Plzeňský kraj a Kraj Vysočina 
 
Doručovací adresa:  
Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích 
nám. Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice 
dále jen jako „příkazce“ 
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:      Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:    XXXXXXXXX XXXXXXXXX, investiční referent 
 
 

a 
 
Příkazník:                            Ing. Václav Šroubek  
se sídlem:                           K Pecím 1829/8 
zastoupený:                        Ing. Václav Šroubek 
IČO:                                      04018737 
DIČ:                                      XXXXXXXXX  
telef. spojení:                    XXXXXXXXX 
bankovní spojení:              XXXXXXXXX        
č. účtu:                                XXXXXXXXX 
dále jen jako „příkazník“ či „TDS“  
 
Doručovací adresa:  
Ing. Václav Šroubek, K Pecím 8, 323 00 Plzeň 
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Václav Šroubek  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:            Ing. Václav Šroubek 
 
  
 
 
 
 
 
jako smluvní strany mezi sebou sjednávají: 
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dodatek č. 3 příkazní smlouvy  
 

 

II. 
 

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku V. odst. 1, ustanovení článku VI. odst. 1  
příkazní smlouvy  ev. č. 3019H1180001 ze dne 26. 6. 2018 a příslušná ustanovení článku III. odst. 1 dodatku č. 1 
ze dne 30. 12. 2018 a příslušná ustanovení článku IV. odst. 2 bod 1 dodatku č. 2 ze dne  
4. 11. 2019 na akci (dále jen „smlouva“). 
 

Výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby: 
„ NKP zámek Červené Poříčí – výměna kotlů včetně úpravy kotelny“ 

 
III. 

1)  Doba plnění a ukončení smlouvy (článek VI. odst. 1. příkazní smlouvy a čl. III odst. 1  
dodatku č. 1) : 

 
1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení trvání příkazní smlouvy z tohoto důvodu. Při  

realizaci díla před jejím dokončením a předáním díla byla zjištěna závada, kvůli které není  
možno stavbu zkolaudovat v předpokládaném termínu do konce roku 2019. Dílo objednatel 
převezme se závadou, kterou je možno odstranit až po topné sezoně na jaře 2020. Zjištěná  
závada nebrání předběžnému užívání stavby do doby odstranění závady a následné  
kolaudaci v roce 2020. Z tohoto důvodu se prodlužuje trvání příkazní smlouvy pro příkazníka  
takto: 

 
Příkazní smlouva se tímto dodatkem č. 3 prodlužuje na dobu určitou: 
                                      ………………………………………………………………………………………. do  30. 9. 2020, 

 
 
 

IV. 
1)  Odměna příkazníka a způsob její úhrady (článek V. odst. 1. příkazní smlouvy a čl. IV.  

odst. 2 dodatku č. 2) : 
 

1.  Smluvní strany se dohodly na navýšení odměny pro příkazníka z důvodu, který je popsán 
v článku III odst. 1 bod 1 tohoto dodatku č. 3 takto: 

 

a)  Odměna pro příkazníka dle příkazní smlouvy: 
 

63 992,- Kč bez DPH + 0,- Kč DPH = 63 992,- Kč s DPH 
(slovy: šedesáttřitisícdevětsetdevadesátdvakorun českých) 

 
a obsahuje všechny složky ceny, daně a poplatky podle zákona o cenách. 

 
 

b) Odměna pro příkazníka dle dodatku č. 2 příkazní smlouvy je navýšena o DPH takto: 
 

63 992,- Kč bez DPH + 13 438,32 Kč DPH = 77 430,32 Kč s DPH 
(slovy: sedmdesátsedmtisícčtyřistatřicet korun českých třicetdva haléřů) 

 
a obsahuje všechny složky ceny, daně a poplatky podle zákona o cenách. 

 
 
 



  č. j.: NPU-430/95120/2019 

3 

 

 
 
V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné k obstarání záležitostí  
příkazce, specifikované v článcích výše uvedených v této smlouvě. V ceně jsou dále zahrnuty i  
veškeré další případné nutné náklady na obstarání záležitosti příkazce. 

 

 
c) Odměna dle tohoto dodatku č. 3 je předpokládána za období duben-září 2020 (6  

měsíců). Navýšení odměny pro příkazníka v průběhu odstraňování zjištěné závady a  
součinnost při kolaudaci dokončené stavby do 30. 9. 2020 je vyčíslena takto: 

         Dohoda o výši měsíční odměny ze dne 28. 3. 2019 činí: ………………. 7 999,- Kč bez DPH 
                          Navýšení dle dodatku č. 3: 
                          1 měsíc:     7 999,00 Kč bez DPH + 1 679,79 Kč DPH = 9 678,79 Kč s DPH 
                          6 měsíců:  6 x 7 999,00 Kč bez DPH + 6 x 1 679,79 Kč DPH = 58 072,74 Kč s DPH 

                        (slovy: padesátosmtisícsedmdesátdva korun českých sedmdesátčtyři haléřů) 

 
 
                d)  Celková odměna pro příkazníka dle příkazní smlouvy a dodatků činí: 

111 986,00 Kč bez DPH + 23 517,06 Kč DPH = 135 503,06 Kč s DPH 
(slovy: stotřicetpěttisícpětsettři korun českých šest haléřů) 

 
V. 

Závěrečná ustanovení: 
 

1.  Tento dodatek č. 3 příkazní smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními  
stranami. 

 
2.  Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o třech stranách v jazyce českém, který  

je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží příkazce a dvě příkazník. 
 
Ostatní články příkazní smlouvy  ev. č. 3019H1180001 ze dne 26. 6. 2018, dodatku č. 1 ze dne  
30. 12. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 4. 11. 2019 zůstávají beze změny. 
        
 
            
V Českých Budějovicích dne: 9. 12. 2019                                           V Plzni dne: 6. 12. 2019 
 
 
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ………………………………………                                                                                        ……………………………………… 
 Příkazce                                                                                                                       Příkazník 
                  Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.                                                                                             Ing. Václav Šroubek 
                   ředitel                                                                                              TDI 
 


