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DODATEK č. 1 
 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY 

Č.j.:VS-32097-16/ČJ-2018-802551 

    na výkon technického dozoru investora a výkon koordinátora BOZP  

       při práci na staveništi 

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění            
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“) 
 

I.  
Smluvní strany 

  

1. Příkazce:  ČESKÁ REPUBLIKA 

Vězeňská služba České republiky 
se sídlem:  Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 (dále jen "Vězeňská služba"), za kterou 

jedná na základě pověření Č. j. VS-144119-2/ČJ-2021-800020-SP ze dne 1. 9. 2021 ředitel 

věznice Odolov, č. p. 41, 542 34 Malé Svatoňovice Vrchní rada plk. Mgr. Daniel Vinkler 

IČ:    002 12 423 

DIČ:    CZ00212423 Právnická osoba  

Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle Zák.č.235/2004 
Sb. za osobu povinnou k DPH 

bankovní spojení: ČNB Praha 

číslo účtu.:   916-2901881/0710  

(dále jen „Příkazce“) na straně jedné  

 

a 
2. Příkazník     

SERVISiNG s.r.o. 

se sídlem Piletická 486, 503 41 Hradec Králové, Věkoše 

IČ:   252 75 810 

DIČ:   CZ25275810 

zastoupený:  Ing. Václavem Jiránkem, jednatelem 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12191 výpis 

ze živnostenského rejstříku vydaného MMHK, živnostenským úřadem dne 3. 2. 2017 pod Č.j.: 

MMHK/022433/2017 
bankovní spojení:  Fio banka, a.s., expozitura Hradec Králové 

číslo účtu.:   2500626113/2010 

(dále jen „Příkazník“) na straně druhé 

 
uzavírají podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě Č.j.: VS-32097-16/ČJ-2018-802551 ze dne 14.8. 

2019, kterou se mění a doplňují následující body takto: 

 
II. 

Předmět dodatku 
 
Předmětem dodatku je změna odměny příkazníka a platebních podmínek Příkazní smlouvy. 

Změna je vyvolaná prodloužením lhůty pro realizaci díla „Odolov – ubytovací kapacita – 

nastavil formátování: zvýrazněné

nastavil formátování: zvýrazněné

nastavil formátování: zvýrazněné

nastavil formátování: zvýrazněné



 

2 

 

buňky“, pro které je příkazníkem prováděn technický dozor investora a výkon KBOZP při práci 

na staveništi. 

  
III. 

Změna rozsahu předmětu smlouvy 
 

Z důvodu prodloužení doby výstavby, v souladu s čl. VI. odst.1. bod b) Příkazní smlouvy, se 

mění čl. II. odst. 3.2.3 a zní takto: 

 

3.2.3. Provádění pravidelné kontroly Stavby a Staveniště vč. provádění průběžných zápisů do 

stavebního deníku, kontrola vedení stavebního deníku Zhotovitelem v souladu s 

odpovídajícími právními předpisy a smluvními podmínkami, průběžné ukládání jedné 

kopie listů stavebního deníku; předpokládá se délka trvání realizace stavby, včetně 

odsouhlasených víceprací do 31.3.2022 (případné odstraňování vad a nedodělků max. 

do 1 měsíce od předání a převzetí díla investorem/objednatelem díla), kontrola stavby 

ze strany TDI dle postupu stavby a charakteru aktuálně prováděných prací a technologií, 

včetně pravidelných kontrolních dnů stavby. 

 
 

IV. 
Změna odměny příkazníka 

 

Z důvodu prodloužení doby výstavby, v souladu s čl. VI. odst.1. bod b) Příkazní smlouvy, se 

mění čl. V. odst. 2; 4 a 6 a zní takto: 

 

2. Činnost TDI v období průběhu realizace stavby dle čl. II, odst. 3., bodu 3.2 této 
smlouvy: 

cena bez DPH:           202 342,96 Kč  slovy: (dvěstědvatisícetřistačtyřicetdvě koruny 

české devadesátšest haléřů) 

DPH 21 %:             42 492,02 Kč  slovy: (čtyřicetdvatisícečtyřistadevadesátdvě 

koruny české dva haléře) 

celková cena s DPH:  244 834,98 Kč  slovy: (dvěstěčtyřicetčtyřitisíceosmsettřicetčtyři 

koruny české devadesátosm haléřů) 
 

a) činnosti uvedené v čl. II, odst. 3., bodu 3.2 této smlouvy jsou ukončeny okamžikem 

předání stavby zhotovitelem a převzetí stavby objednatelem, 

b) výše odměny dle odst. 2 tohoto článku byla stanovena na základě nabídky příkazníka. 

Takto stanovená odměna zahrnuje veškeré náklady a zisk příkazníka, a to nejen náklady 

a zisk z hodin strávených výkonem TDI přímo na stavbě včetně souvisejících nákladů 

(např. na dopravu, jednání s dotčenými úřady apod.), ale také náklady a zisk z plnění 

všech povinností dle této smlouvy mimo vlastní stavbu.  

 

4.   Činnost KBOZP dle čl. II, odst. 3., bodu 3.4 této smlouvy: 

cena bez DPH:             90 823,16 Kč  slovy: (devadesáttisícosmsetdvacettři 

koruny české šestnáct haléřů) 

DPH 21 %:     19 072,86 Kč  slovy: (devatenácttisícsedmdesátdvě 

koruny české osmdesátšest haléřů) 

celková cena s DPH:  109 896,02 Kč      slovy: (jednostodevěttisícosmsetdevadesátšest 

korun českých dva haléře) 
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a) činnosti uvedené v čl. II, odst. 3., bodu 3.4 této smlouvy jsou ukončeny okamžikem 

úspěšné kolaudace a po odstranění případných vad a nedodělků, 

b) výše odměny dle odst. 4 tohoto článku byla stanovena na základě nabídky příkazníka. 

Takto stanovená odměna zahrnuje veškeré náklady a zisk příkazníka, a to nejen náklady 

a zisk z hodin strávených výkonem KBOZP přímo na stavbě včetně souvisejících 

nákladů (např. dopravu, jednání s dotčenými úřady apod.), ale také náklady a zisk z 

plnění všech povinností dle této smlouvy mimo vlastní stavbu. 

 

6. Celková maximální odměna příkazníka za poskytnuté služby příkazci činí:   

cena bez DPH:             337 166,12 Kč   

slovy: (třistatřicetsedmtisícjednostošedesátšest korun českých dvanáct haléřů) 

 

DPH 21 %:              70 804,88 Kč       

slovy: (sedmdesáttisícosmsetčtyřikoruny české osmdesátosm haléřů) 

celková cena s DPH:     407 971,- Kč   

slovy: (čtyřistasedmtisícdevětsetsedmdesátjedna koruna česká) 

 
V. 

Změna platebních podmínek 
 
Z důvodu prodloužení doby výstavby, v souladu s čl. VI. odst.1. bod b) Příkazní smlouvy, se 

mění čl. VI. odst. 1 a zní takto: 
 

1. Odměna bude příkazníkovi proplácena na základě faktur vystavených příkazníkem a 

odsouhlasených oprávněným zástupcem příkazce. Každá část sjednané odměny bude 

hrazena samostatně, takto: 

a) Odměna ve výši dle čl. V. odst. 1 bude na základě vystavené faktury proplacena po 

dílčím předání a převzetí předmětu smlouvy uvedeného v čl. čl. II, odst. 3., bodu 3.1 

této smlouvy. 

b) Odměna za činnosti uvedené v čl. II odst. 3., body 3.2, 3.3, 3.4 této Smlouvy bude 

hrazena na základě měsíčních faktur po celou dobu výstavby. Předpokládaná délka 

činnosti příkazníka je v rozsahu výkonu max. 8 měsíců (viz čl. II. odst. 3., bod 3.2.3). 

V případě prodloužení doby výstavby se délka výkonu plnění dle čl. II odst. 3 této 

Smlouvy prodlužuje úměrně k ní. V případě prodloužení doby výstavby bude 

dodatkem smlouvy sjednána výše odměny za dané období.  

c) Výše měsíčních faktur bude činit 46 181,- Kč včetně DPH. Faktury budou vystavovány 

za běžný měsíc k poslednímu dni v měsíci (po dobu sedmi měsíců). Po předání a 

převzetí díla/stavby a odstranění příp. vad a nedodělků uvedených v protokolu o 

předání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a objednatelem/investorem bude 

vystavena konečná faktura na zbývající část smluvní ceny, tj. 31 464,- Kč včetně DPH. 

 

VI. 
Společná a závěrečná ujednání 

 

1. V ostatních bodech zůstává Příkazní smlouva Č.j.: VS-32097-16/ČJ-2018-802551 

z 14.8.2019 beze změny. 
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2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 Změnový list  č. 3 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, každá ze smluvních stran obdrží po jednom.  

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv objednatelem. 

 

V Odolově dne: 14.12.2021                                                           V Trutnově dne: 10.11.2021 

 

Za příkazce:                                                                 Za příkazníka: 
 

      __________________               ___________________   

              vrchní rada   jednatel 

      plk. Mgr. Daniel Vinkler                                                 Ing. Václav Jiránek 

       ředitel Věznice Odolov                                                          


