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DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ 

UZAVŘENÉ DNE 29. 6. 2020 

 

dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Příkazce 

 město Cheb 

Se sídlem: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

IČO:    00253979 

DIČ: CZ00253979  

Číslo účtu: 528331/0100 (Komerční banka a.s.) 

Zastoupený:    Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města 

Oprávněná kontaktní osoba:   Ing. Jana Krejsová, vedoucí odboru PMR 

  tel.: XXXXXX 

  e-mail: XXXXXX 

 

(dále jen „Příkazce“) 

 

a  

 

Příkazník 

 Ing. Pavel Šturc 

se sídlem: Provaznická 480/1, 350 02 Cheb 

IČO:  14733099 

DIČ:  není plátce DPH 

bankovní spojení XXXXXX 

číslo účtu: XXXXXX 

kontaktní osoby: Ing. Pavel Šturc 

 tel.: XXXXXX 

 e-mail: XXXXXX 

(dále jen „Příkazník“) 

 

I. 

Předmět dodatku 

 

Předmětem dodatku je změna článku I. Předmět smlouvy, odstavec 3 a 4 a s tím související změna 

článku IV. Cena, platební podmínky, odstavec 1, kdy s ohledem na nižší četnost odevzdávaných 

Zpráv o uplatňování energetického managementu dochází rovněž k adekvátnímu snížení celkové 

ceny. 
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Původní znění odstavců 3 a 4 článku I. Předmět smlouvy ve znění: 

 

3. Příkazník provede a zajistí pro Příkazce činnosti v následujícím rozsahu: 

 

A) Sledování spotřeby energie – celkem 60x za 5 let 

B) Sledování spotřeby energie tepelné v otopné sezóně 120x za 5 let  

C) Záznam spotřeby energie 180x za 5 let 

D) Komplexní vyhodnocení s porovnáním k referenčnímu stavu 10x za 5 let 

E) Kontrola funkce termostatických ventilů 20x za 5 let 

F) Kontrola vnitřních teplot ve vytápěných místnostech 120x za 5 let 

G) Kontrola provozu systému nuceného větrání 60x za 5 let 

H) Evidence pravidelných revizí energetických zařízení 5x za 5 let 

I) Evidence údržby a oprav s návrhem plánu pro další období 5x za 5 let 

J) Zpráva o uplatňování energetického managementu 10x za 5 let 

 

4. Výstupem poskytovaných služeb bude 2x ročně tzv. Zpráva o uplatňování energetického 

managementu v elektronické a tištěné podobě. 

 

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním: 

 

3. Příkazník provede a zajistí pro Příkazce činnosti v následujícím rozsahu: 

 

A) Sledování spotřeby energie – celkem 60x za 5 let 

B) Sledování spotřeby energie tepelné v otopné sezóně 120x za 5 let  

C) Záznam spotřeby energie 180x za 5 let 

D) Komplexní vyhodnocení s porovnáním k referenčnímu stavu 5x za 5 let 

E) Kontrola funkce termostatických ventilů 20x za 5 let 

F) Kontrola vnitřních teplot ve vytápěných místnostech 120x za 5 let 

G) Kontrola provozu systému nuceného větrání 60x za 5 let 

H) Evidence pravidelných revizí energetických zařízení 5x za 5 let 

I) Evidence údržby a oprav s návrhem plánu pro další období 5x za 5 let 

J) Zpráva o uplatňování energetického managementu 5x za 5 let 

 

4. Výstupem poskytovaných služeb bude 1x ročně tzv. Zpráva o uplatňování energetického 

managementu v elektronické a tištěné podobě. 

 

Původní znění odstavce 1 článku IV. Cena, platební podmínky ve znění: 

 

1. Cena za poskytování služeb dle čl. I odst. 3 písm. A - J) je sjednána ve výši 94 250 bez DPH 

ročně po dobu 5 let, nejpozději do 31. 12. 2025 a bude Příkazcem uhrazena bezprostředně po 

provedení kontroly předaných výstupů.  Strany se dohodly, že tato cena bude hrazena ve dvou 
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ročních splátkách, a to k poslednímu dni měsíce následujícím po předání výstupu, tj. Zprávy o 

uplatňování energetického managementu. 

 

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním: 

 

1. Cena za poskytování služeb dle čl. I odst. 3 písm. A - J) je sjednána ve výši 73 450 ročně po dobu 

5 let, nejpozději do 31. 12. 2025 a bude Příkazcem uhrazena bezprostředně po provedení kontroly 

předaných výstupů.  Strany se dohodly, že tato cena bude hrazena v jedné roční splátce, a to 

k poslednímu dni měsíce následujícím po předání výstupu, tj. Zprávy o uplatňování energetického 

managementu. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném 

registru v souladu s uvedeným zákonem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Chebu dne ……………………  V Chebu dne ………………………… 

 

 

 

 

 

 

město Cheb 

Mgr. Antonín Jalovec starosta města 

Příkazce 

 Ing. Pavel Šturc  

Příkazník 


