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DODATEK č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ 

č. NIDV-747/2017/11-6 

o výkonu technického dozoru a koordinátora BOZP objednatele 

 

Smluvní strany: 

 
Příkazce:  Národní institut pro další vzdělávání, příspěvková organizace 

   (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) 

se sídlem:  Senovážné náměstí 872/25,  110 00  Praha 1 

jednající:  Mgr.  et Mgr. Helena Plitzová, ředitelka 

IČ:   45768455 

DIČ:   CZ45768455 

bank. spojení:  Komerční banka, a.s. 

   č.ú.  

    

(dále jen „Příkazce“) 

 
 
a  
 
Příkazník:  NOSTA-HERTZ spol. s r.o. 

se sídlem:   Perucká 61/13, 120 00 Praha 2 – Vinohrady 

IČ:   15270041 

DIČ:   CZ15270041 

jednající:  Ing. Ivan Hurník, jednatel společnosti 

zapsána:  v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1398 

bank. spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. 

   č.ú.  

 
(dále jen „Příkazník“)  

 
(Příkazce a Příkazník dále společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“) 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
1.1 Vzhledem k tomu, že: 
 

(i) Smluvní strany uzavřely dne 8. září 2017 příkazní smlouvu č. NIDV-747/2017/11-3 
o výkonu technického dozoru a koordinátora BOZP objednatele, na jejímž základě 
Příkazník vykonává pro Příkazníka zejména činnost TDI a koordinátora BOZP na 
akci „Stavební úpravy v objektu NIDV“ (dále jen „Smlouva“); 
 

(ii) v rámci realizace výše uvedené akce se Smluvní strany dohodly na rozšíření 
činností Příkazníka a prodloužení doby platnosti a účinností Smlouvy; 

 
1.2 Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“). 
 
 
2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 
 
2.1 Smluvní strany se dohodly, že se nahrazuje znění ustanovení čl. 2 odst. 1. Smlouvy 

zněním následujícím: 
 
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou s předpokládanými termíny zahájení     

1. 9. 2017 a dokončení do 31. 3. 2018. 
 

2.2 Smluvní strany se dále dohodly, že se nahrazuje znění ustanovení čl. 3 Smlouvy zněním 
následujícím: 
 

1. Cena za výkon předmětných činností TDI Zhotovitelem byla stanovena ve výši 30 000 
Kč bez DPH za jeden kalendářní měsíc a za výkon koordinátora BOZP ve výši 5 000 Kč 
bez DPH za jeden kalendářní měsíc. 

2. Příkazník dále zpracuje Plán BOZP v rozsahu odpovídajícím charakteru Stavby a 
vykonávaných prací za 15 000 Kč a zajistí Příkazci podporu při zpracování oznámení o 
zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu práce.  

3. Příkazník dále zajistí inženýrskou činnost, nutnou pro kolaudační řízení, a to za 15 
000 Kč.  

4. Celková cena za plnění dle bodu 1, 2 a 3 za období 4 měsíců prací činí 170 000,- Kč. K 
uvedeným cenám bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši. 

 
5. Příkazník zajistí výkon technického dozoru a koordinátora BOZP při opravě 

střechy za 24 000 Kč bez DPH. 
6. Příkazník zajistí inženýrskou činnost - projednání aktualizovaného projektu na 

stavebním úřadě – změna stavby před dokončením – za 30 000 Kč bez DPH. 
7. Příkazník aktualizuje Plán BOZP dle potřeb Příkazce za 8 000 bez DPH. 
8. Celková cena za plnění dle odst. 5, 6 a 7 tohoto článku činí 62 000,- Kč bez DPH.  

K výše uvedeným cenám bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši. 
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9. Dojde-li smluvním dodatkem k rozšíření předmětu činnosti, bude následně 
v závislosti na změně rozsahu plnění změněna cena prací.  

10. Cenu prací odst. 1 tohoto článku se Příkazce zavazuje platit měsíčně na základě 
faktur vystavených Příkazníkem. 

11. Splatnost faktury bude 30 dní ode dne jejího doručení Příkazci. 
12. Daňový doklad – faktura – musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu 

s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Pokud faktura nebude obsahovat tyto náležitosti nebo nebude 
vystavena na částku odpovídající dohodnuté ceně předmětu této Smlouvy, 
popřípadě snížené o neposkytnutá plnění, je Příkazce oprávněn ji vrátit 
Příkazníkovi, aniž by se dostal do prodlení s jejím uhrazením. Nová lhůta 
splatnosti začíná běžet doručením nové faktury. 

13. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady Příkazníka, spojené s plněním dle této 
Smlouvy a je cenou nejvýše přípustnou. 

 
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v původním znění. V případě rozporu mezi 

Smlouvou a tímto Dodatkem č. 1 mají přednost ustanovení tohoto Dodatku č. 1. 
Smlouva musí být vykládána s přihlédnutím k tomuto Dodatku č. 1.   

 3.2   Dodavatel bere na vědomí, že odběratel uveřejní tento dodatek prostřednictvím registru      
         smluv, dle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího   
         uveřejnění v Registru smluv. 
3.3.  Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních  
        stran obdrží jeden (1) stejnopis. 
 
3.4. Tento Dodatek č. 1 byl Smluvními stranami vyhotoven po vzájemné dohodě na základě    
        jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 
 

 

Příkazce:      Příkazník: 
 
V Praze dne 28. 12. 2017    V Praze dne 28. 12. 2017 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………..              ………………………………………. 
Mgr.  et Mgr. Helena Plitzová, ředitelka  Ing. Ivan Hurník, jednatel 
Národní institut pro další vzdělávání     NOSTA-HERTZ spol. s r.o. 
příspěvková organizace       
 




