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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a o poskytování služeb 

č. UKRUK/177386/2021 

(dále jen „Dodatek“) 

 

Smluvní strany: 

Univerzita Karlova 

se sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, 

zastoupená: Mgr. Martinem Maňáskem, kvestorem 

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208 

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka v Praze 1, č. účtu: 909909339/0800 

ID datové schránky: piyj9b4 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. 

se sídlem: Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 43246 

zastoupený: Ing. Janem Brázdou, CFA 

IČO: 61063029, DIČ: CZ61063029 

bank. spojení: ING Bank Internationale Nederlanden Bank, a. s., č. účtu: 1000072500/3500 

ID datové schránky: xcuun9f 

(dále jen „Dodavatel“) 

(dále společně Objednatel a Dodavatel jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 

a dále v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZZVZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku: 
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1 Předmět dodatku 

11 Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou dne 6. 10. 2021 uzavřely smlouvu o dílo a o 

poskytování služeb UKRUK/177386/2021 (dále jen „Smlouva“), zveřejněnou v registru 

smluv dne 11. 10. 2021. 

12 Smluvní strany se dohodly na změně čl. 9.3. Smlouvy s tím, že tento článek zní nově 

následovně: 

o „9.3. Cenu za všechna poskytnutá plnění dle bodů 2a – 2g Přílohy č. 4 této Smlouvy bude 

Dodavatel fakturovat a fakturu doručí Objednateli následovně: 

● cenu za poskytnuté plnění dle bodů 2a – 2c ve výši 1/3 dle Přílohy č. 4, tj. v celkové 

hodnotě 136 000 Kč (slovy sto třicet šest tisíc korun českých), po ukončení 1. kola 

předběžných tržních konzultací, které byly Objednatelem jako zadavatelem 

realizovány ve smyslu § 33 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 

platném znění, a které byly ukončeny dne 5. 12. 2022,  

● cenu za poskytnuté plnění dle bodů 2a – 2c ve výši 1/3 dle Přílohy č. 4, tj. v celkové 

hodnotě 136 000 Kč (slovy sto třicet šest tisíc korun českých), po ukončení 2. kola 

předběžných tržních konzultací, které proběhnou v roce 2023, 

● cenu za poskytnuté plnění dle bodů 2a – 2c ve výši 1/3 dle Přílohy č. 4, tj. v celkové 

hodnotě 136 000 Kč (slovy sto třicet šest tisíc korun českých), po zahájení zadávacího 

řízení na EIS, 

● cenu za dodaná plnění dle bodů 2d – 2e v celkové hodnotě 120 000 Kč (slovy sto dvacet 

tisíc korun českých) do 31. prosince 2022 a 

● cenu za plnění dle bodů 2f a 2g na základě schváleného měsíčního výkazu provedených 

činností, 

● v případě, že 2. kolo předběžných tržních konzultací, nebo zahájení zadávacího řízení 

na EIS nebude uskutečněno v kalendářním roce 2023, se smluvní strany zavazují 

podepsat dodatek Smlouvy, předmětem kterého bude ustanovení způsobů fakturace za 

části 2a – 2c. 

13 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změn. 

2 Závěrečná ustanovení 

2.1. Tento Dodatek je uzavírán a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, 

přičemž platí datum posledního podpisu, a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. 

2.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání 

Dodatku do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po podpisu Dodatku. Smluvní stany 

se dohodly, že v rámci smluvního jednání dojde před zveřejněním Smlouvy k dohodě o 

anonymizaci těch údajů Dodatku, které nelze zveřejnit postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., 

protože jejich zveřejněním by došlo k porušení jiných právních předpisů. Objednatel se 

současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé 

smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku bez zbytečného 

odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou 

kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany (v takovém případě potvrzení od správce 

registru smluv o provedení registrace Dodatku obdrží obě smluvní strany zároveň). 

2.3. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky, a to tak, že je opatřen uznávanými elektronickými 

podpisy oprávněných zástupců smluvních stran (dle § 6 odst. 2 zák. č. 297/2016 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů). 
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Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho 

k němu připojují svoje podpisy. 

 

 

 

Za PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Za Univerzitu Karlovu 

V Praze dne (viz elektronický podpis) V Praze dne (viz elektronický podpis) 

 

 

 

...................................................................... ............................................................... 

Ing. Jan Brázda, CFA, Mgr. Martin Maňásek, 

partner  kvestor 
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