
DODATEKč.1 

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ 

uzavřené v souladu s ustanovením§ 2430 a souvisejícími zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") 

Smluvní strany 

Příkazce: 
sídlo: 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace 
U Trojského zámku 120/3, 171 oo Praha 7-Troja 

IČ: 00064459 
DIČ: CZ00064459 
zastoupen: 
bankovní spojení: 

Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem 
PPF Banka, č. ú. 2000980001/6000 

( dále jen „příkazce") 

a 

Příkazník: FRAM Consult a.s. 
se sídlem: Husitská 42/22, 130 oo Praha 3 
IČ: 64948790 
DIČ: CZ64948790 
zastoupen: Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva 
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3682 
tel.: , e-mail:  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha 2,, č.ú.: 105614463/0300 
(dále jen „příkazník") 

I. Preambule 

Příkazce a příkazník uzavřeli dne 16. 10. 2019 příkazní smlouvu (dále jen „Smlouva"), na jejímž 
základě se příkazník zavázal pro příkazce na jeho účet zařídit činnosti dle Smlouvy a příkazce se 
zavázal za tyto činnosti zaplatit úplatu dle Smlouvy. 

Příkazce a příkazník se tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě dohodli na níže uvedených změnách 
Smlouvy. 

II. Předmět dodatku 

1. Text odstavce 3. článku II. Smlouvy se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím 
textem: 

Předmět výkonu TDI je blíže specifikován rozsahem mze uvedených práv a povinností 
příkazníka tj. příkazník bude vykonávat v rámci plnění této smlouvy u stavby dle čl. II odst. 1 
této smlouvy zejména tyto činnosti: 
- přehled o denních postupech na prováděném díle; 
- kontrolu čerpání nákladů staveb; 
- kontrolu postupu prací včetně těch, které budou v dalším technologickém stupni zakryty, 

nebo se stanou nepřístupnými a vydání pokynů k odstranění zjištěných vad a nesprávností 
při provádění stavby, zejména při nedodržování stanovených nebo obvyklých 
technologických postupů, či provádění stavby v rozporu s projektovou dokumentací; 

- kontrolu, zda dodavatelé vykonávají předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací; 
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- posuzování dodatků a změn projektu stavby; 
- kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich soulad 

se smluvními podmínkami smlouvy uzavřené se zhotoviteli; 
- posuzování a odsouhlasování uznatelnosti nákladů; 
- kontrolu výsledků zkoušek a dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek 

(prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, záruční listy apod.); 
- informování investora o všech závažných okolnostech na stavbě, kontrolu vedení 

stavebního deníku a provádění zápisů o kontrole stavby a plnění termínů dle 
harmonogramu; 

- svolávání kontrolních dnů, jejich vedení a provádění zápisů (zápisy budou prováděny na 
místě stavby během kontrolního dne a podepsány všemi účastníky); 

- projednávání a dosažení dohod o výši nákladů a sazeb za neplánované položky prací se 
zhotovitelem a poskytnutí písemných doporučení investorovi ve věci případných víceprací, 
a to v rozsahu výměra, jednotková cena, oprávněnost předložených položek prací, 

- zajištění a organizace přejímacího řízení dokončené stavby; 
- součinnost s investorem při určování reklamačních závad po celou dobu záruční lhůty 

dodavatele. 

2. Text odstavce 2. článku III. Smlouvy se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím 
textem: 

Výkon činnosti TDI, s výjimkou spolupráce v době záruky stavby dle čl. III odst. 3 této 
smlouvy, bude ukončen 1. 2. 2022. 

3. Text odstavce 1. článku IV. Smlouvy se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím 
textem: 

Příkazníkovi za výkon TDI dle této Smlouvy náleží úplata v celkové výši takto: 
(a) za období do 30. 9. 2021: 

1,338.100 Kč bez DPH, 
281.001 Kč DPH, 

1,619.101 Kč včetně DPH, 

(b) za období od 1. 10. 2021 do 1. 2. 2022: 

140.000 Kč bez DPH, 
29.400 Kč DPH, 

169-400 Kč včetně DPH, 

(c) celkově za celé období do 1. 2. 2022: 

1.478.100 Kč bez DPH, 
310.401 Kč DPH, 

1.788.501 Kč včetně DPH. 

Výše úplaty je stanovena jako nejvýše přípustná. Úplata zahrnuje veškeré nezbytně nutné a 
účelně vynaložené náklady spojené s výkonem TDI, zejména pak náklady na dopravu, telefony 
a jiné. V případě že by mohl přesto vzniknout nárok příkazníka nárokovat jakékoliv další 
náklady, je příkazník povinen před jejich vynaložením požádat s dostatečným předstihem 
písemně příkazce o schválení vynaložení takových nákladů. Pro vyloučení pochybností 
podléhají všechny platby dle tohoto odst. 1 podmínkám uvedeným v 3. a 4. větě odst. 2. tohoto 
článku IV. 

4. Text odstavce 5. článku IV. Smlouvy se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím 
textem: 

Spolupráce příkazníka na řešení reklamací po dobu záruky bude hrazena v závislosti rozsahu 
služeb v hodinové sazbě: 
600 Kč bez DPH za hodinu, 
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726 Kč včetně DPH za hodinu. 

5. Text odstavce 5. článku V. Smlouvy se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím 
textem: 

Příkazník je povinen být přítomen na stavbě každý den, kdy se na stavbě pracuje, minimálně 2 

(dvě) hodiny denně. 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn. 
2. Příkazník bere na vědomí, že příkazce je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a 

souhlasí s tím, že text tohoto dodatku bude zveřejněn prostřednictvím příkazce v registru 
smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v plném rozsahu včetně 
osobních údajů v něm obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o tomto dodatku 
za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z 
obsahu tohoto dodatku nepovažují za obchodní tajemství. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
dvou stejnopisech. 

4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. 

Za příkazce: 

V Praze dne 

Mgr. 
Miroslav 
Bobek 

Digitálně 

podepsal Mgr. 
Miroslav Bobek 
Datum: 
2021 .09.24 
12:35:31 +02'00' 

Mgr. Miroslav Bobek 
ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy 

Za příkazníka: 

V Praze dne 

Digitálně podepsal Ing. Roman Klimt 

I n g R O m a n DN : c=CZ, 2.S.4.97=NTRCZ-64948790, 
• o=FRAM Consult a.s., ou=l , cn=lng. 

Roman Klimt, sn=Klimt, 

Klimt 
Ing. Roman Klimt 

givenName=Roman, 
seriaINumber=P386201 
Datum: 2021 .09.21 06:43:04 +02'00' 

předseda představenstva FRAM Consult a.s. 
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