
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb 

 
(podle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 

 

 

Smluvní strany 

FW1, s.r.o. 
sídlo:                       třída Kpt. Jaroše 1944/31, Černá Pole, 602 00 Brno   

ID datové schránky:  zinchba 

oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních:      Mgr. Lucie Kratochvílová, jednatel, tel.: 731 640 429, e-mail: 

kratochvilova@fair-way.cz 

IČ:                                   08469474  

DIČ:    neplátce DPH                                 

 

Město Mnichovo Hradiště 

sídlo:                             Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště 

ID datové schránky:  8ztb4jw 

oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních:    Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta města, 

ondrej.lochman@mnhradiste.cz 

- ve věcech technických:  Ing. Radek Matějů, tel.: 326 776 740, email: 

radek.mateju@mnhradiste.cz 

IČ:                                     00238309 

DIČ:                                   CZ00238309 

povinný subjekt dle§ 2 odst. l zákona č.340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění 

dále jen „objednatel“ na straně druhé 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku a za podmínek dále uvedených, tento  

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb 

 

I. Předmět smlouvy 
 

1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě je: 

 

1. Touto smlouvou se obstaravatel zavazuje, že bude pro objednatele jakožto příjemce 

dotace poskytovat (vykonávat) za úplatu činnosti v následujícím rozsahu: 

a) Prověření souladu interní dokumentace objednatele s požadavky OPZ (např. 

evidence pracovní doby účastníků, archivační směrnice, oběh dokumentů apod.). 

b) Seznámení osob interního projektového týmu i dalších zapojených osob (účetní 

ekonomové, vedoucí zaměstnanci) v problematice projektů OPZ obecně, práv 

a povinností příjemce dotace (evidence, výkaznictví, kontrola, publicita, možnosti 

změn v projektu), obsahu projektu, způsobu jeho realizace a vyhodnocování, rizik 

a jejich možných důsledků, spolupráce s poskytovatelem dotace atd.  

c) Úprava a příprava celé sady obecných formulářů OPZ pro použití v projektu 

(prezenční listiny, výkazy, hodnotící formuláře) a jejich doplnění dle potřeby. 

d) Zajištění řízení a realizace projektových aktivit. 



e) Nadefinování seznamu podkladů potřebných pro vypracování zpráv o realizaci 

a žádostí o platbu. 

f) Zpracování žádostí o platbu, popřípadě dodatečné žádosti o platbu ve formátu, 

který poskytovatel dotace pro projekt nastaví v informačním systému MS2014+. 

g) Zpracování zpráv o realizaci projektu ve formátu, který poskytovatel dotace 

pro projekt nastaví v informačním systému MS2014+. 

h) Zpracování závěrečné zprávy o realizaci a závěrečné žádosti o platbu projektu ve 

formátu, který poskytovatel dotace pro projekt nastaví v informačním systému 

MS2014+. 

i) Zpracování veškeré vyžádané dokumentace ze strany poskytovatele dotace. 

j) Zpracování žádostí o změnu projektu, vyhodnocování a řízení projektových změn. 

k) Zpracování nápravy nedostatků žádostí o změnu projektu, zpráv o realizaci 

projektu včetně s nimi předloženích žádostí o platbu do termínu stanoveného 

poskytovatelem dotace.  

l) Komunikace s dodavatelem/dodavateli jednotlivých aktivit projektu, nastavení 

harmonogramu dodání dílčích výstupů a finálního díla. 

m) Kontrola naplňování cílových hodnot indikátorů výstupů. 

n) Kontrola dílčích výstupů dodavatele. 

o) Řízení a řešení odchylek a nesrovnalostí, vzniklých v průběhu realizace projektu, 

komunikace s poskytovatelem dotace a kontrolními orgány. 

p) Ukončení projektu a nastavení archivace dokumentace. 

 

2. V rámci plnění předmětu smlouvy bude obstaravatel pro objednavatele zpracovávat 

osobní údaje, u kterých je Objednatel v roli Správce.  

   

3. Obstaravatel se zavazuje osobní údaje zpracovávat jen pro účely plnění předmětu smlouvy 

a podle pokynů objednatele.   

 

II. Doba plnění 
 

1. Lhůta pro plnění předmětu smlouvy se stanovuje: od 1. 9. 2021 až do dne předložení 

poslední žádosti o platbu, nejdéle však do 31. 12. 2021. 

 

III. Cena  
 

1. Cena za činnost obstaravatele (dále jen „cena“) je stanovena v rozsahu předmětu tohoto 

Dodatku č. 1 v celkové výši: 12 000 Kč (slovy: dvanáct tisíc korun českých) měsíčně 

(obstaravatel není plátcem DPH) po dobu trvání realizace projektu (tj. od 1. 9. 2021 

do 31. 12. 2021, maximálně však 48.000 Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc korun českých) 

za celý předmět plnění dle tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb. Dílčí 

faktury budou vystaveny zpětně za předchozí čtvrtletí. 



 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb jsou nedotčena a tímto Dodatkem č. 1 

se nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení 

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v 

registru smluv uveřejní objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené 

v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení 

právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších 

podmínek. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. 

4. Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží 

objednatel a dvě obstaravatel. 

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek 

přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, 

z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně 

nevyhovujících podmínek, což stvrzují svým podpisem.  

 

 

V Mnichově Hradišti dne …………………   V Brně dne ………………… 

 

 

 

 

 

………………………                            ………………………… 

objednatel       obstaravatel 

 

Město  Mnichovo Hradiště     FW1, s.r.o. 

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.    Mgr. Lucie Kratochvílová, 

starosta města       jednatel 

http://www.muas.cz/mgr-dalibor-blazek/o-1003

