
Dodatek č. 1 k Rámcové Příkazní smlouvě ze dne 5. 1. 2018 
 

I. Smluvní strany 
 

KLIENT: České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní 

se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, 160 00 

IČO: 68407700 

DIČ: CZ 68407700 – je plátce DPH 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Adresa pro doručování: Konviktská 20, Praha 1, 110 00 

Spojení pro komunikaci: ID datové schránky (ČVUT v Praze): p83j9ee, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx 

 

Osoba pověřená a oprávněná jednat ve všech věcech administrativně organizačních týkajících se této smlouvy: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

a osoba pověřená a oprávněná k vystavení objednávek a oprávněná jednat a rozhodovat o všech změnách a dodatcích 

týkajících se této smlouvy, včetně podpisu těchto dokumentů: 

Doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. – děkan fakulty (dále jen „Klient“ nebo také jako „zadavatel“) na straně jedné 

 

a 

 

ADVOKÁT : JUDr. Vladimír Tögel-advokát 

se sídlem : Praha 5 – Smíchov, Ostrovského 253/3, 150 00 

IČO : 12493031 

DIČ : CZ6004050195, plátce DPH 

číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní ústav : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Adresa pro doručování : viz sídlo Advokáta 

Spojení pro komunikaci : ID datové schránky: xvff4wu, e-mail: togel.advokat@verzak.cz, www.verzak.cz 

tel: 257 214 317, spojení na Advokáta a další osoby z advokátní kanceláře: viz web 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 222 odst. 4, 5 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)  a v souladu s čl. IX odst. 9.4. Rámcové Příkazní smlouvy (dále jen R-PřS) ze dne   

5. 1. 2018, dodatek č. 1 (dále jen dodatek) k této smlouvě.  

    

P R E A M B U L E  

 

Základním cílem a účelem tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě, je úprava práv a povinností smluvních stran v 

rámci dalšího smluvního zastoupení zadavatele Advokátem v jednotlivých zadávacích řízeních při provádění zákonem 

stanovených právních jednání zadavatele při realizaci dalších nezbytně nutných veřejných zakázek na dodávky zboží a 

zařízení, jejichž potřeba nastala v důsledku nových, objektivně nepředvídaných požadavků zadavatele v návaznosti na 

předchozí realizované dodávky pro účely kontinuálního zajištění jeho úkolů a činností zejména v oblasti pedagogické, vědecké 

a výzkumné.   

 

II. Předmět dodatku 

 

1. Smluvní strany v souladu s čl. IX odst. 9.4. R-PřS níže uvedeným způsobem doplňují čl. I  (Předmět smlouvy a rozsah 

jednotlivých činností) R-PřS.  
 

2.  Doplnění v čl. I odst. 1 bod 1.1.: 

 

2.1. Předmětem tohoto dodatku je v souladu s § 222 odst. 4, 5 a 9 ZZVZ zajištění komplexního provedení dalších 

navazujících  právních služeb souvisejících s nezbytnými administrativně-organizačními činnostmi blíže specifikovanými 

v čl. I odst. 1 bod 1.1. odd. 1.1.1. až 1.1.4. R-PřS, v rámci veřejných zakázek na dodávky zboží a zařízení, realizovaných v  

Otevřeném řízení, (OŘ), ve Zjednodušeném podlimitním řízení (ZPŘ), v Jednacím řízení bez uveřejnění (JŘbU) a nebo 

v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR), které Klient pořizuje z prostředků Evropské unie v rámci  projektů 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s registračním č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002589 (s 

názvem Tvorba a rozvoj měřicích laboratoří ČVUT FD) a CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002482 (s názvem Infrastrukturní a 

laboratorní vybavení FD ČVUT). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na administrativně organizační a právní 

služby byla v R-PřS stanovena ve výši 400.000,-Kč bez DPH.  
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2.2. Názvy jednotlivých veřejných zakázek na dodávky zboží a zařízení s uvedením výše předpokládané hodnoty veřejných 

zakázek budou Klientem před zahájením příslušného zadávacího (výběrového) řízení doplněny s uvedením konkrétních údajů 

o Název projektu, Název programu a registračního čísla projektu.  

 

2.3.  Tento dodatek se uzavírá v rámci aplikace § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ, tj. za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která jednak nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší, než 

10% původní hodnoty závazku a dále za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují služby od 

dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jejich potřebu nemohl 

zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických 

či technických důvodů, způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných služeb 

nepřekročí 50% původní hodnoty závazku a celkový cenový nárůst nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.          

 

2.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodatečné služby dle tohoto dodatku při dodržení limitů dle § 222 odst. 4 

a 9 ZZVZ nepřesáhne částku 160.000,-Kč bez DPH. Tento dodatek se uzavírá na dobu určitou až do ukončení již zahájených 

zadávacích řízení a vyčerpání předpokládané hodnoty veřejné zakázky na dodatečné služby.  

 

2.5. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek k R-PřS nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku dle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť tato změna nemá dopad na účast jiných dodavatelů, popř. nemohla ovlivnit výběr 

dodavatele v původním zadávacím (výběrovém) řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch 

vybraného dodavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky nad limity uvedené v § 222 odst. 4, 5 

a 9 ZZVZ.  

       
2.6. Ostatní ujednání v jednotlivých článcích II, III, IV, V, VI, VII, VIII a IX R-PřS zůstávají beze změn. 

 

 

III. Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a 2 strany. 

  

2. Obě strany vzájemně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, 

které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že plném rozsahu nesou veškeré právní 

důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů. 

 

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu posledním z účastníků tohoto dodatku v případě, že se 

nezveřejňuje v registru smluv. Pokud je zákonná povinnost tento dodatek zveřejnit v registru smluv, pak nabývá tento dodatek 

účinnosti až dnem uveřejnění v registru smluv a obě smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku 

připojují pod něj své podpisy.  

 

 

 

V Praze dne  viz el. podpis                                                                                        V Praze  viz el. podpis 

 

 

 

 
 
                                                                                                    

 ___________________________ _________________________ 

 KLIENT ADVOKÁT 

     


