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Dodatek č. 1 

k Příkazní smlouvě  č. OLP/1473/2014   

o zajištění realizace akcí v rámci projektu"Krajská osvětová kampaň k zapojení obcí a 

obyvatelstva do systému třídění a využívání komunálních odpadů v Libereckém kraji"  

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci ……  

bankovní spojení:        Komerční banka a.s.           

číslo účtu:     19-7964200287/0100                    

dále jen "(příkazce)"   

 

a  

 

    ENVICON s.r.o.              

se sídlem  Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2        

IČO: 27335666     

DIČ:     CZ27335666       

osoba oprávněná podepsat dodatek:     Ing. Ida Svobodová, jednatel     

bankovní spojení: Československá obchodní banka Liberec 

číslo účtu: 217117736/0300 

evidence:          

dále jen "(příkazník)"  

 

 

 

 

takto: 
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Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.9.2014 Příkazní smlouvu č. OLP/1473/2014 o zajištění 

realizace akcí v rámci projektu "Krajská osvětová kampaň k zapojení obcí a obyvatelstva do 

sytsému třídění a využívání komunálních odpadů v Libereckém kraji"   , jejímž předmětem 

je závazek příkazníka zajistit požadované činnosti v rámci tohoto projektu a to v rozsahu a 

termínech dle článku I. odst. 3 příkazní smlouvy  (dále jen „smlouva“).  

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna článku IV. smlouvy spočívající ve změně 

výše odměny pro rok 2020 z původní částky 280.000,- Kč (slovy: dvěstěosmdesáttisíc korun 

českých) bez DPH ročně po dobu platnosti smlouvy na nově stanovenou částku 231.404,96  

Kč (slovy: dvěstětřicetjednačtyřistačtyřikorundevadesátšesthaléřů) bez DPH.  

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy. 

2. Článek IV.  odst. 1  smlouvy ve znění: 

 "1. Odměna za zařízení sjednané záležitosti je smluvními stranami sjednána ve výši: 

 280.000,- Kč (slovy: dvěstěosmdesáttisíc korun českých) bez DPH ročně po dobu platnosti 

smlouvy." 

 

 se mění takto: 

 

 "1. Odměna za zařízení sjednané záležitosti je smluvními stranami sjednána ve výši: 

 280.000,- Kč (slovy: dvěstěosmdesáttisíc korun českých) bez DPH ročně po dobu platnosti 

smlouvy vyjma odměny za rok 2020, pro který je odměna za zařízení sjednané záležitosti 

smluvními stranami sjednána ve výši 231.404,96,- Kč (slovy: 

dvěstětřicetjednačtyřistačtyřikorundevadesátšesthaléřů) bez DPH ". 

 

3. Článek IV. odst. 2  smlouvy ve znění: 

    

     "2. Smluvní strany se dohodly, že příkazce zaplatí příkazníkovi roční odměnu ve dvou 

částech. Zálohu ve výši 169.400 Kč (slovy: jednostošedesátdevěttisícčtyřista korun českých) 

zaplatí příkazník na základě zálohové faktury v termínu  do 30. 5. konkrétního roku (vyjma 

roku 2014). Zbývající část odměny ve výši 169.400 Kč (slovy: 

jednostošedesátdevěttisícčtyřista korun českých) zaplatí příkazce příkazníkovi na základě 

faktury předložené do 30 dnů ode dne vyhlášení soutěže „O Zlatou popelnici“ se splatností 

15 dní ode dne jejího doručení." 
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    se mění takto: 

 

  "2. Smluvní strany se dohodly, že příkazce zaplatí příkazníkovi roční odměnu ve dvou 

částech. Zálohu ve výši 169.400 Kč (slovy: jednostošedesátdevěttisícčtyřista korun 

českých) zaplatí příkazník na základě zálohové faktury v termínu  do 30. 5. konkrétního 

roku (vyjma roku 2014). Zbývající část odměny ve výši 169.400 Kč (slovy: 

jednostošedesátdevěttisícčtyřista korun českých) zaplatí příkazce příkazníkovi na základě 

faktury předložené do 30 dnů ode dne vyhlášení soutěže „O Zlatou popelnici“ se splatností 

15 dní ode dne jejího doručení. O splatnosti odměny pro rok 2020 se smluvní strany 

dohodly tak, že příkazce zaplatí příkazníkovi zálohu ve výši 140.000 Kč (slovy: 

jednostočtyřicettisíc korun českých) na základě zálohové faktury v termínu  do 30. 5. 2020. 

Zbývající část odměny ve výši 91.404,96 Kč (slovy: devadesátjednatisícčtyřistačtyři korun 

českých devadesátšest haléřů) zaplatí příkazce příkazníkovi na základě faktury předložené 

do 30.9. se splatností 15 dní ode dne jejího doručení."  

  

4. Článek I. odst. 3 písm. a)  smlouvy ve znění:  

     "a) organizaci soutěže "O Zlatou popelnici" včetně slavnostního vyhlášení vítězů soutěže 

v letech 2014 až 2020 do 31.10. každého roku," 

 

    se mění takto: 

 

  "a) organizaci soutěže "O Zlatou popelnici" včetně slavnostního vyhlášení vítězů soutěže 

v letech 2014 až 2020 do 31.10. každého roku, přičemž organizace soutěže "O Zlatou 

popelnici" v roce 2020 zahrnuje zajištění tiskového avíza a tiskové zprávy, grafického 

zpracování a výroby plaket a rovněž výroby autorských pohárů ze Střední školy 

uměleckoprůmyslové sklářské Kamenický Šenov pro finalisty soutěže v termínu do 

31.10.2020."        

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží příkazce a jeden 

obdrží příkazník.  

3. Příkazník bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

Příkazce v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příkazník výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv příkazce zveřejněn. Příkazník prohlašuje, že 
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skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k 

jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 

zveřejněn příkazce v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i 

v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto 

dnem. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č.    ze dne     

 

 

V Liberci dne       V Liberci dne     

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Martin Půta        Ing. Ida Svobodová                                    

Hejtman    jednatel                                   

  

 

 

 

  

  

                                                                                                              

                                                           
 


