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DODATEK C. 1 KE SMLOUVĚ O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB METODICKÉ PODPORY 
PROJEKTŮ PRAŽSKÝ VOUCHER NA INOVAČNÍ PROJEKTY A 
SPECIALIZOVANÉ VOUCHERY
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Číslo smlouvy Objednatele: DIL/53/03/000022/2018

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanoveni § 1901 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ" a 
„Dodatek"), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Hlavní město Praha
se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01 
IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581
zastoupené: Ing. Vojtěchem Žabkou, ředitelem odboru projektového řízení MHMP

(dále jen „Objednatel")

a

Leon Taurus s.r.o.
se sídlem Praha 1, Washingtonova 1599/17, PSČ: 110 00 
IČO: 04301188 

DIČ: CZ04301188 

zastoupený
bankovní spojení: 545841002/5500, Raiffeisenbank a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
288267

jednatelem společnosti

(dále jen „Poskytovatel")

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany" nebo též jednotlivé jen 
„Smluvní strana")

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany spolu dne 25. 6. 2018 uzavřely smlouvu o zajištění služeb 
metodické podpory projektu Pražský voucher na inovační projekt)'

1.1.
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a Specializované vouchery, číslo smlouvy objednatele DlL/53/03/000022/2018 
(dále jen „Smlouva"), kterou se Poskytovatel zavázal poskytovat Objednateli 
služby spočívající v nastavení a následném zajištění metodické podpory při 
realizaci projektů Pražský voucher na inovační 
rcg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605 a Specializované 
reg.č.CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607 (společně dále jen

projekty 
vouchery

„Projekty" a
„Služby") spolufinancovaných z Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

1.2. Doba trváni Smlouvy byla sjednána v jejím čl. 7.1 v délce 26 měsíců ode dne 
účinnosti Smlouvy. Smlouva nabyla účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tj. dnem 27. 6. 2018. Jelikož do 
uplynutí sjednané doby trvání Smlouvy nedošlo k převedení Projektů Řídícím 
orgánem v informačním systému MS2014+ do stavu „Projekt finančně ukončen ze 
strany řídícího orgánu", byla Smlouva v souladu s jejím čl. 7.1 prodloužena, a to 
do doby ukončení Projektů výše uvedeným způsobem, nejdéle vsak o 6 měsíců, 
tzn. nejdéle do 27.2. 2021.

1.3. U obou Projektů byla Řídícím orgánem schválena změna týkající se 
prodloužení do 30. 6. 2021. V době podpisu tohoto Dodatku vsak probíhá ze 
strany Řídícího orgánu proces schváleni další změny týkající se prodloužení 
obou Projektů s tím, že projekt Pražský voucher na inovační projekty má být 
prodloužen do 31. 12. 2021 a projekt Specializované vouchery má být 
prodloužen do 30. 4. 2022.

1.4. Smluvní strany proto vzhledem k prodloužení Projektil přistupuji tímto 
Dodatkem k odpovídajícímu prodloužení doby trvání Smlouvy 
a související úpravě některých smluvních podmínek tak, jak je specifikováno 
v čl. 2.1 tohoto Dodatku (dále jen „Změna závazku").

1.5. Smluvní strany při uzavření tohoto Dodatku vycházely z výkladového 
stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. 10. 20171, podle něhož je 
nutné změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu, 
v jejímž důsledku dojde k překročení finančního limitu pro zadání veřejné 
zakázky jako veřejné zakázky malého rozsahu (2.000.000,- Kč bez DPH), 
posoudit podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"). Smluvní strany v této souvislosti 
konstatují, že Změna závazku je v souladu s podmínkami stanovenými v § 222 
ZZVZ, konkrétně s podmínkami dle § 222 odst. 4 ZZVZ, neboť

1 Dostupné na https://portal-vz.cz/ivp-conlent/uploads/2020/08/17101Q Zmena-zavazku-ze- 
smlouvy-na-verejnou-zakazku.pdf.
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(a) Zména závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky,

(b) hodnota Změny závazku činí 194.999,- Kč bez DPH, tedy je (i) nižší než 
finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně (ii) nižší než 
10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Není-li v tomto Dodatku uvedeno jinak, mají Pojmy uvedené v tomto Dodatku 
s velkým písmenem význam, jaký jim přisuzuje Smlouva.

1.6.

2. Předmět Dodatku

2.1. S ohledem na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto Dodatku se Smluvní 
strany dohodly na následujících změnách a doplněních Smlouvy:

(a) Doba trvání Smlouvy se prodlužuje do 30. 6. 2021. Za podmínky, že 
Řídícím orgánem bude schválena změna týkající se prodloužení obou 
Projektů podle čL 1.3 věty druhé tohoto Dodatku a schválení této změny 
bude Objednatelem bez zbytečného odkladu, nejpozději však před 
skončením doby trvání Smlouvy písemně doloženo Poskytovateli, se 
doba trvání Smlouvy dále prodlužuje, a to nejdéle do 30. 4. 2022. 
Objednatel je oprávněn Smlouvu v průběhu jejího prodlouženého trvání

základě tohoto Dodatku předčasně ukončit písemným oznámením 
doručeným Poskytovateli; Smlouva je v takovém případě ukončena dnem 
uvedeným v oznámení Objednatele, pokud bylo oznámení doručeno 
Poskytovateli nejméně jeden měsíc před tímto dnem, jinak uplynutím 
jednoho měsíce ode dne doručení oznámení Poskytovateli.

(b) Smluvní strany se odchylně od ČI. 3.2 a 3.5 Smlouvy dohodly, že Cena za 
poskytováni Služeb po dobu prodlouženého trvání Smlouvy na základě 
tohoto Dodatku činí celkem 194.999,- Kč bez DPH a bude Objednatelem 
uhrazena Poskytovateli jednorázové na základě daňového dokladu 
(faktury) vystaveného Poskytovatelem bezprostředně po dni ukončení 
Smlouvy, který bude považován za den uskutečnění zdanitelného plnění. 
ČI. 3.6 až 3.9 Smlouvy se použijí obdobně.

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti v původním znění 
a beze změny.

na

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními 
stranami a účinnosti dnem uveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Splněni povinnosti zajistit uveřejnění tohoto Dodatku v registru 
smluv se zavazuje zajistit Objednatel.

3.1.
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3.2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, 
přičemž všechna vyhotoveni mají platnost originálu. Tři (3) vyhotovení 
Dodatku obdrží Objednatel a jedno (1) Poskytovatel.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden 
v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je 
veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu 
Dodatku, číselné označení Dodatku, datum podpisu a jeho text. Poskytovatel 
souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl dle uváženi Objednatele v plném rozsahu 
zveřejněn na vvebových stránkách určených Objednatelem. Skutečnosti uvedené 
v tomto Dodatku nepovažují Smluvní strany za své obchodní tajemství ve 
smyslu ustanovení § 504 OZ a udělují svolení kjejich užití azveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že si tento Dodatek řádně přečetla, jeho 
obsahu plně porozuměla, že Dodatek je projevem její pravé a svobodné vůle 
a na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku připojuje sama či její oprávněný 
zástupce níže svůj vlastnoruční podpis.

3.3.

3.4.

V Praze dn^-02- 20^ ° P
V Praze dne

3.Objednatel:
Hlavní město Praha

Poskytovatel: 
Leon Taurus s.r.o. Leon Taurus s..: 

'.Voíhlngtunova 15VW 
00 Praha 1

unkce: jednatel společnostiTte
projektového řízeni MHMP
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