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Dodatek č. 1 

(dále jen „dodatek“) 

 

ke Smlouvě o poradenské činnosti 

uzavřené dne 09. 01. 2019, evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 180257 

(dále jen „smlouva“) 

 

 

Smluvní strany 

 

Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo životního prostředí 

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 

za kterou jedná: Mgr. Richard Brabec, ministr 

bankovní spojení: ČNB Praha 1 

číslo účtu: 7628001/0710 

IČO: 00164801 

(dále jen „zadavatel“) 

 

a 

 

Poskytovatel: PJK Consulting s.r.o. 

se sídlem: Milánská 465, 109 00 Praha 10 – Horní Měcholupy 

zastoupená: Ing. Petrem Kalašem, jednatelem 

bankovní spojení: ČSOB 

číslo účtu: 248829808/0300 

zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 187217 

IČO: 24191485 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

 

Článek 1 

Změny smlouvy 

 

1.1 Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto dodatku se znění článku 2. odst. 

2.1. smlouvy mění následovně: 

 

„2.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2020, a vztahuje 

se na plnění poskytnuté poskytovatelem zadavateli již od 01. 01. 2019, přičemž 

smluvní strany tímto výslovně prohlašují a staví najisto ve smyslu ustanovení 

§ 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, že toto plnění bylo poskytováno na základě konkludentní dohody 

smluvních stran, a současně že bylo zadavateli poskytnuto řádně a včas, a tedy 

že za toto plnění náleží poskytovateli poměrná část ceny za plnění 

dle čl. 3 smlouvy.“ 

 

1.2 Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto dodatku se znění článku 3. odst. 

3.1. smlouvy mění následovně: 

 

„3.1. Cena za plnění, jež je předmětem smlouvy, se stanoví dohodou a činí 

40 000 Kč (slovy: čtyřicettisíckorunčeských) za kalendářní měsíc. Tato cena 

odpovídá poskytování poradenství v rozsahu 80 hodin/kalendářní měsíc. Cenu 
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lze v případě mimořádného jednorázového plnění na základě rozhodnutí 

zadavatele úměrně v daném měsíci navýšit, a v případě, že poradenství nebude 

třeba čerpat v uvedeném rozsahu, také alikvotně ponížit. Poskytovatel není 

plátcem DPH. 

3.2. V případě vládního zásahu krácení finančních prostředků ze státního rozpočtu 

si zadavatel vyhrazuje právo dohodnout s poskytovatelem úpravu ceny uvedené 

v odst. 3.1. tohoto článku a právo zúžit rozsah poskytovaného poradenství podle 

aktuální potřeby, a to i v závislosti na výši finančních prostředků přidělených 

ze státního rozpočtu.“ 

 

1.3 Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

 

 

Článek 2 

Ostatní a závěrečná ujednání 

 

2.1 Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 

Zadavatel obdrží dva stejnopisy a poskytovatel jeden stejnopis. 

 

2.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 

a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Informačním systému Registr smluv (dále 

jen „IS RS“) v souladu s příslušnými právními předpisy. Uveřejnění dodatku 

v IS RS provede zadavatel. 

 

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou 

a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem 

souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 

 

 

ZADAVATEL 

 

V Praze, dne 20. 12. 2019 

 

 

 

Mgr. Richard Brabec 

ministr 

Česká republika – Ministerstvo životního 

prostředí 

POSKYTOVATEL 

 

V Praze, dne 20. 12. 2019 

 

 

 

Ing. Petr Kalaš 

jednatel 

PJK Consulting s.r.o. 

 

 


