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DODATEK č. 1. k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ 

Snížení energetické náročnosti budov 3. základní školy, Cheb - TDS 
  
Smluvní strany: 

 

město Cheb  
se sídlem:   náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,350 20 Cheb  

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Cheb  

číslo účtu:   528331/0100  

IČO:    00253979 

DIČ:    CZ00253979 

statutární zástupce ve věcech této smlouvy: Mgr. Antonín Jalovec, starosta 

zástupce pro věci smluvní:  Ing. Marcela Nečekalová, vedoucí odboru investičního 

zástupce pro věci technické:  Zdeněk Pospíšil, referent odboru investičního 

(dále jen „příkazce“), 

 

na straně jedné 

 

a 

 

Ing. Václav Petráš, PhD., 
s místem podnikání:  334 52, Buková 47 

kontaktní a doručovací adresa: Buková 47, 334 52 Merklín 

bankovní spojení: ČSOB 

číslo účtu:   648714444/0300 

IČO:   64871444 

DIČ:   CZ 7505232174 

statutární zástupce ve věcech této smlouvy:  Ing. Václav Petráš, PhD., 

zástupce pro věci technické:   Ing. Václav Petráš, PhD., 

ČKAIT č. 0201505 

(dále jen „příkazník“), 
 

na straně druhé 

 

Příkazce a Příkazník (dále společně jen „smluvní strany“) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku 

tento dodatek k Příkazní smlouvě (dále jen „smlouva“) 

I. 

Preambule 

S ohledem na způsobilé výdaje projektu „Snížení energetické náročnosti budov 3. základní školy, 

Cheb“ a možnosti čerpání dotace z OPŽP se smluvní strany dohodly na změně dělení odměny 

příkazníka mezi Stavební část a Vzduchotechniku uvedené v článku IX. Stanovení výše odměny 

a způsob platby příkazníkovi, odstavec 4: 
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II. 

Předmět dodatku 

 

Původní znění odstavce 4 článku IX. smlouvy: 

„Příkazník bude vystavovat samostatné faktury na Stavební část a na Vzduchotechniku s náležitostmi 

uvedenými v odst. 11 tohoto článku. Výše úhrady za výkon TDS na uvedené části stavby bude stanovena 

poměrnými částmi z celkové ceny za výkon TDS, poměr bude stejný, jako u ceny za realizaci stavby.“ 

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním: 

Příkazník bude vystavovat samostatné faktury na Stavební část a na Vzduchotechniku s náležitostmi 

uvedenými v odst. 11 tohoto článku. Výše úhrady za výkon TDS na uvedené části stavby bude stanovena 

v poměru 50 % za výkon TDS u zateplení a 50 % za výkon TDS u vzduchotechniky. 

 

III. 

Závěrečná ustanovení  

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny 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. 

 

Za příkazce:       Za příkazníka: 

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

 

 

 

………………………………..              ………………………………. 

Mgr. Antonín Jalovec 

starosta 

              Ing. Václav Petráš, PhD. 

 


