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Dodatek č. 1  

k Příkazní smlouvě  

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 12. 05. 2020 podle  

§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 S., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 

Česká republika -  Úřad práce České republiky 

sídlo:   Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 

zastoupena:  Mgr. Alicí Kalouskovou, ředitelkou krajské pobočky ÚP ČR 

v Karlových Varech 

IČO:   72496991 

Fakturační adresa: ÚP ČR - Krajská pobočka v Karlových Varech, Závodní  

                                   385/98,360 01 Karlovy Vary 

Kontaktní adresa: ÚP ČR - Krajská pobočka v Karlových Varech, Kontaktní  

                                   pracoviště Sokolov, k rukám xxxxxxxxxxxx, Jednoty 654, 

                                   356 01 Sokolov 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

č. ú.:   47825341/0710 

ID datové schránky: ukuzprq 

na straně jedné jako příkazce (dále jen „příkazce“) 

 

a 

 

Saffron Universe s.r.o. 

se sídlem:                 Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6    

IČ:                             03595269            

DIČ:             CZ03595269  

Zapsaná v:               OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234579 

bankovní spojení:     xxxxxxxxxxxxxxxxx  

číslo účtu:                 xxxxxxxxxxxxxxxxx  

ve věcech smluvních zastoupena:  xxxxxxxxxxxxx - jednatelem  

ve věcech technických zastoupena: xxxxxxxxxxxxx  

na straně druhé jako příkazník (dále jen „příkazník“) 

 

 

I. Předmět dodatku 

 

1. Příkazní smlouva na zajištění činnosti technického dozoru stavebníka a zajištění výkonu 

činnosti koordinátora  BOZP v souvislosti s realizací stavby „ÚP ČR – Cheb - rekonstrukce 

budovy, třída Svobody 52“, byla uzavřena dne 12. 05. 2020 na základě nabídky zhotovitele 

ze dne 21. 02. 2019 podané v rámci zadávacího řízení uveřejněného na profilu zadavatele 

pod systémovým číslem N006/19/V00002145 pro veřejnou zakázku malého rozsahu „ÚP 

ČR – Cheb - rekonstrukce budovy, třída Svobody 52 – TDI a BOZP. Rozhodnutí o výběru 

dodavatele bylo vydáno dne 25. 02. 2019. V době podání cenové nabídky nebyl příkazník 

plátcem DPH. V důsledku naplnění podmínek předpokládaných v ustanovení § 6 zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů se příkazník stal 
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plátcem DPH, když k uvedenému bylo Finančním úřadem pro hlavní město Prahu vydáno 

příslušné Rozhodnutí o registraci k dani z přidané hodnoty. 

2. Na základě výše uvedeného se mění čl. III, bod 3.1. Příkazní smlouvy, jenž bude nadále 

tohoto znění: 

               3.1.    Příkazce se zavazuje uhradit příkazníkovi za příkazní činnost dle článku II. 

                         této smlouvy dohodnutou úplatu (smluvní cenu)  

 

             Cena bez DPH                                        170 000,- Kč 

                       DPH                                                           35 700,- Kč            

                       Cena s DPH                                             205 700,- Kč  

                       (Slovy:  dvěstěpěttisícsedmsetkorun českých) 

 

II. Ostatní ujednání 

 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti 

dnem řádného uveřejnění v registru smluv ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží příkazce a 2 příkazník. 

 

 

V Karlových Varech dne                         V  Karlových Varech dne 

 

 

Za příkazce:                                                                     Za příkazníka: 

 

 

 

 

 

…………………………………………..                        ……………………………………….. 

Mgr. Alice Kalousková                                                                xxxxxxxxxxxxxx          

ředitelka krajské pobočky                                                        jednatel společnosti 

 

 

 


