
Dodatek č. 2 
k obchodní smlouvě o zajišťování služeb požární ochrany - PO 

číslo SPR 2093/03 ze dne 23. června 2003 

Vladimír Vymětal- WETAL- Technicko-organizační činnost v oblasti PO a BOZP 
se sídlem Vajdova 1029/1, 102 00 Praha 1 O Hostivař 
zastoupen Vladimírem Vymětalem - odpovědným zástupcem 
IČ: 41783743 
DIČ 
Bankovní spojení: 
(dále jen dodavatel) 

a 

Česká republika- Městský soud v Praze 
se sídlem Spálená 2, 112 16 Praha 2 
jejíž jménem je oprávněn činit právní úkony: JUDr Jan Sváček, předseda soudu 
IČ: 00215660 
Bankovní spojení: 
(dále jen odběratel) 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 k obchodní smlouvě o z~išťování služeb požární 
ochrany číslo SPR 2093/03 ze dne 23. června 2003: 

Čl.l 
Předmět plnění 

se doplňuje takto 

c) 1 Provedení revize, opravy, tlakové zkoušky*, výměny vadných či poškozených dílů PHP resp. výměny PHP po 
skončení životnosti ( včetně likvidace)/ dodání nových PHP při vybavení nových prostor či změně užívání 
původních prostor bude PHP fakturováno s provedeným rozpisem jednotlivých položek samostatnou fakturou na 
základě článku 4 bod 1, sub. a ,b,c,d. 

2 Provedení oprav, výměny vadného či poškozeného příslušenství požárního vodovodu resp. dodání příslušenství 
požárního vodovodu bude fakturováno samostatnou fakturou s provedeným rozpisem jednotlivých položek. 

e) Poradenská činnost v oboru požární ochrany. 

ČI. 2 
Místo plnění 

se mění a doplňuje takto 

Dodavatel bude služby uvedené v ČL I této smlouvy zajišťovat v těchto objektech odběratele: 

I. Městský soud v Praze, Spálená 2, Praha 2 
II. Městský soud v Praze, Slezská 9, Praha 2 
III. Městský soud v Praze, Hybernská 18. Praha 1 
IV. Městský soud v Praze, Sokolovská 284, Praha 8- Centrální spisovna 
V. Rekreační středisko Městského soudu v Praze, Mariánská u Jáchymova 
VI. Rekreační středisko Městského soudu v Praze, Samopše (Sázava - Sedliště) 

Čl. 3 
Termín a časový rozvrh plnění 

se mění a doplňuje takto 

Termín účinnosti této smlouvy se sjednává od podpisu této smlouvy na dobu neurčitou se tříměsíční výpovědní lhůtou 
počítanou od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. 

Časový rozsah plnění: 
sub a) kontrolní prohlídky o stavu PO v objektech uvedených v Čl. 2 pod bodem I., II., III., IV. 



budou prováděny lx za tři měsíce s potvrzením zjištěného stavu do Požární knihy. 

Kontrolní prohlídky o stavu PO v objektech uvedených v Čl. 2 pod bodem V., VI., 
budou prováděny lx za šest měsíců s potvrzením zjištěného stavu do Požární knihy. 

Dokumentace PO bude prováděna dle platných předpisů resp. změn průběžně. 

sub c) Kontroly a revize PHP- přenosný- pojízdný- přívěsný hasicí přístroj: 
první kontrola bude provedena do jednoho roku od poslední provedené kontroly a následně lx za 12 měsíců. 

Ostatní ujednání tohoto článku zůstávají v platnosti. 

Fakturace 
se mění a doplňuje takto 

1) Dodávky výkonů a prací budou fakturovány: 
sub a) kontrolní prohlídky o stavu PO v objektech uvedených v Čl. 2 pod bodem 1., II., III., IV. 

jednou za tři měsíce, 
kontrolní prohlídky PO v objektech uvedených v Čl. 2 pod bodem V., Vl. 
jednou za šest měsíců. 

Součástí faktury bude Zpráva k fakturaci o provedené kontrole. 

sub b), c), d) dle fakticky provedených prací na základě odevzdání příslušné dokumentace 
(např.: dodací list, revizní zpráva, kontrolní zpráva, dílenský list oprav apod.). 

2) Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu obsažené v § 28 zákona č.235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a v§ 13a obchodního zákoníku. Nebude-li mít faktura 
předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění, po doručení upravené faktury běží 
nová lhůta k jejímu zaplacení. 

3) Faktura je splatná do 14 kalendářního dne ode dne jejího předání objednateli. 

4) Faktury budou odesílány na adresu: Městský soud v Praze, Spálená 2, 112 16 Praha 2. 

Ostatní ujednání tohoto článku zůstávají v platnosti. 

ČI. 5 
Cena předmětu plnění 

se mění a doplňuje takto 
I) 

Za zajištění provádění předmětu plnění smlouvy dle Čl. 1 odst. a) v níže uvedených objektech Městského soudu 
v Praze bude fakturováno: 

Objekt 
cena včetně 

DPH19% 
cena bez 

DPH DPH 
I. Spálená 2, Praha 2- jedenkrát za tři měsíce 5.355,- Kč 855,- Kč 4.500,- Kč 
II. Slezská 9, Praha 2- jedenkrát za tři měsíce 4.641,- Kč 741,- Kč 3.900,- Kč 
III. Hybernská 18, Praha 1 -jedenkrát za tři měsíce 3.927,- Kč 627,- Kč 3.300,- Kč 
IV. Sokolovská 284, Praha 8 -jedenkrát za tři měsíce 2.499,- Kč 399,- Kč 2.100,- Kč 
v. RS Mariánská u Jáchymova -jedenkrát za šest měsíců 2.142,- Kč 342,- Kč 1.800,- Kč 
Vl. RS Samopše (Sázava - Sedliště) -jedenkrát za šest měsíců 2.142,- Kč 342,- Kč 1.800,- Kč 

Cestovní náhrady za provádění předmětu plnění v RS budou účtovány: 
RS Mariánská u Jáchymova 
RS Samopše (Sázava - Sedliště) 

7,70 Kčllkm 1,20 Kč 6,50 Kč 

Za provádění předmětu plnění smlouvy dle Čl. 1 odst. b) včetně vypracování příslušné zákonnými předpisy 
předepsané dokumentace bude fakturováno: 

Služba 
cena včetně 

DPH19% cena bez DPH DPH 

a) 
jedno provedené školení PO a BOZP 

4.165,- Kč 665,- Kč 3.500,- Kč 
(lx za dva roky bez omezení počtu účastníků) 

b) 
jedno provedené školení vedoucích zaměstnanců 

5.355,- Kč 855,- Kč 4.500,- Kč 
( 1 x za tři roky bez omezení počtu účastníků) 

c) za jednu provedenou odbornou přípravu členů PPH 2.142,- Kč 342,- Kč 1.800,- Kč 



./(lx zajeden rok bez omezení počtu účastníků) 

c) Za kontrolu 1 ks PHP bude účtováno: 

Služba 
cena včetně 

DPH19% cena bez DPH 
DPH 

kontrola provozuschopnosti 1 ks přenosného 
35,10 Kč 5,60 Kč 29,50 Kč 

hasicího přístroje za jeden rok 

*Provedení tlakové zkoušky I revize bude fakturováno dle typu PHP: 
tlaková zkouška bude prováděna: PHP vodní, pěnový= 1 x za 36 měsíců 
tlaková zkouška bude prováděna: PHP práškový, sněhový, halonový = 1 x za 60 měsíců 

d) Za provedení kontroly provozuschopnosti - měření a vyhotovení revizní zprávy 1 ks pož. vodovodu -
hydrantu bude účtováno: 

Služba 
cena včetně 

DPH19% cena bez DPH 
DPH 

kontrola provozuschopnosti 1 ks zařízení 
119,- Kč 19,- Kč 100,- Kč 

požárního vodovodu - nástěnného hydrantu 

e) je zohledněno v sub a) 

Ostatní články smlouvy zůstávají nezměněny 

Dodatek č. 2 nabývá účinnosti a platnosti dnem: 01.04.2009 

V Praze, dne: }~: .. ~ .~~ ..... 2009 V Praze, 

za odběratele 
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