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DODATEK č. 2 
 

ke Smlouvě příkazní číslo 127/2009 
 

I. Smluvní strany 
 

KP ALARM s.r.o. 
se sídlem:   Jihlava, Benešova 46 
zástupce:   xxx  
IČO:   42634318 
DIČ:   CZ42634318 
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 4216 
bankovní spojení:  xxx 
číslo účtu:  xxx 
dále jen „příkazník“ 
(Příkazník je plátcem DPH) 
 
a 
 
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 
se sídlem:   Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4 
zástupce:   xxx 
IČO:   47114321 
DIČ:   CZ47117321   
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 7232 
dále jen „příkazce“ 
(Příkazce je plátce DPH)  
 
uzavírají tento 
 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě příkazní číslo 127/2009 ze dne 1. 3. 2008 (dále jen „Dodatek“). 
 

II. Předmět dodatku 
 

1. Předmětem tohoto Dodatku je úprava Smlouvy příkazní číslo 127/2009 ze dne 1. 3. 2008 
(dále jen „Smlouva“). Konkrétně dochází v souladu s čl. 10.3. Smlouvy k navýšení 
odměny příkazníka o průměrnou roční míru inflace, kterou vyhlásil Český statistický úřad 
pro rok 2018.  
 

2. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy: 
 

a) Článek III. odst. 3.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 
 

Cena za činnost dle předmětu této smlouvy je sjednaná na částku ve výši 919,- Kč 
bez DPH za kalendářní měsíc. DPH bude připočtena ve výši podle platných předpisů 
v době zdanitelného plnění. 
 

b) Článek III. odst. 3.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 
 

Došlo-li k vyslání poplachového signálu z objektu, který je předmětem této smlouvy 
v důsledku neodborné manipulace či jiných důvodů na straně příkazce s jeho 
vědomím, aniž došlo k odvolání poplachu dle bodu VIII. této smlouvy nebo 
prokazatelně k napadení objektu, uhradí výjezd pohotovostní jednotky příkazce, a 
to v částce 204,- Kč bez DPH. DPH bude připočtena ve výši podle platných předpisů 
v době zdanitelného plnění. 
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III. Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 
2. Tento Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno náleží každé 

smluvní straně. 
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

uveřejněním v Registru smluv.  
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že 

byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku 
na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 

V    dne      V Praze dne  
 
 
 
………………………………………………  ………..…………………………………. 

       xxx                 xxx 
   xxx                 xxx 

               KP ALARM s.r.o.       Oborová zdravotní pojišťovna  
   zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

 
 


