
 

Dodatek č.1 
ke smlouvě o dílo ze dne 9.12.2013 uzavřený podle § 536 a násl. zákona 

č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů 

Článek 1 
Smluvní strany 

Objednatel: Město Litoměřice 
Sídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
Zastoupen: Mgr. Ladislavem Chlupáčem 
Zástupce pro věcná jednání:Ing. Karel Chovanec 
IČ: 263958 
DIČ: CZ00263958 
Bankovní spojení:XXXXX 
na straně jedné (dále jen „Objednatel“) 

a 

RENTEL a.s. 
Pod Třešněmi 1120/18a, 152 00, Praha 5 - Hlubočepy 261 
28 233  
CZ 261 28 233 
Ing. Stanislavem Rolencem, výkonným ředitelem 
společnosti na základě plné moci, která jako Příloha č. 1, 
tvoří nedílnou součást této smlouvy  

Zmocněnec projednání technická (věcná): Bc. Luboš Prchal 
Zmocněnec projednání ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Rolenc, výkonný ředitel  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu: XXXXX 
Zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6225 
na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“) 

se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku 
(dále jen OBZ) a uzavírají tento Dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen Dodatek). 
 
II. 
 
Na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo 
ze dne 9.12.2013 takto: 

1. Článek 3 - Cena díla 

Původní text článku 3.1 

3.1 Cena za plnění poskytnutá Zhotovitelem na základě této smlouvy je sjednána 
dohodou smluvních stran a činí: 

Za činnosti dle článku 2, odst. 2.1, písm.a): 

- eKurzy 202.554,-Kč s DPH (dvěstědvatisícpětsetpadesátčtyřikorunčeských) 
- ePersonalista 0,-Kč s DPH (nulakorunčeských) 
- eAnketa 0,-Kč s DPH (nulakorunčeských) 
- eDokument 0,-Kč s DPH (nulakorunčeských) 
- eProfil 0,-Kč s DPH (nulakorunčeských) 

  

Zhotovitel: 
Sídlo: 
IČ: 

DIČ: 
Zastoupena: 



 
 
 
Za činnosti dle článku 2, odst. 2.1, písm.b) činí cena 0,-Kč s DPH  
(nulakorunčeských). 
Za činnosti dle článku 2, odst. 2.1, písm.c) činí cena 0,-Kč s DPH   
(nulakorunčeských). 

Za vydání osvědčení o absolvování kurzu v elektronické podobě 0,- Kč/kus. 

se zrušuje a nahrazuje textem: 

3.1 Cena za plnění poskytnutá Zhotovitelem na základě této smlouvy je sjednána  
dohodou smluvních stran a činí: 

Za činnosti dle článku 2, odst. 2.1, písm.a): 

- eKurzy 192.426,-Kč s DPH/rok 
(stodevadesáttisícčtyřistadvacetšestkorunčeských) 
- ePersonalista 0,-Kč s DPH/rok (nulakorunčeských) 
- eAnketa 0,-Kč s DPH/rok (nulakorunčeských) 
- eDokument 0,-Kč s DPH/rok (nulakorunčeských) 
- eProfil 0,-Kč s DPH/rok (nulakorunčeských) 

Za činnosti dle článku 2, odst. 2.1, písm.b) činí cena 0,-Kč s DPH (nulakorunčeských). 
Za činnosti dle článku 2, odst. 2.1, písm.c) činí cena 0,-Kč s DPH (nulakorunčeských). 

Za vydání osvědčení o absolvování kurzu v elektronické podobě 0,- Kč/kus. 

2. Článek 4 - Termín plnění   

Původní text čí. 4.1 

 
4.1.1  Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnění dle čí 2, odst. 2.1 této Smlouvy          

v době od 1.1.2014 do 31.12.2014. 
Lhůta  provádění díla může být dohodou smluvních stran upravena z důvodů 
nemožnosti plnění, které mají bezprostřední vliv na provádění díla. 

se zrušuje a nahrazuje textem: 

4.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnění dle čl. 2, odst. 2.1 této Smlouvy    
v době od 1.1.2014 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou v délce 3 měsíců. Počátek 
výpovědní lhůty začíná běžet první pracovní den následujícího měsíce po 
prokazatelném obdržení výpovědi. 
Lhůta provádění díla může být dohodou smluvních stran upravena z důvodů 
nemožnosti plnění, které mají bezprostřední vliv na provádění díla. 

Článek 7 – Platební podmínky 

Původní text článku 7.8 

 

7.8 Fakturace proběhne ve čtyřech splátkách: 

1. Ke dni 31.3.2014 ve výši 50 638,50,-Kč s DPH 
(padesáttisícšestsettřicetosmkorunčeskýchapadesáthaléřů) 
2. Ke dni 30.6.2014 ve výši 50 638,50, -Kč s DPH 
(padesáttisícšestsettřicetosmkorunčeskýchapadesáthaléřů) 

 
  



 
 
 
 
3. Ke dni 30.9.2014 ve výši 50 638,50,-Kč s DPH 
(padesáttisícšestsettřicetosmkorunčeskýchapadesáthaléřů) 
4. Ke dni 31.12.2014 ve výši 50 638,50,-Kč s DPH 
(padesáttisícšestsettňcetosmkorunčeskýchapadesáthaléřů) 

se zrušuje a nahrazuje textem : 

7.8        Fakturace proběhne každý rok ve čtyřech splátkách vždy k poslednímu pracovnímu 
dni čtvrtletí ve výši 48.107,-Kč s DPH (čtyřicetosmtisícjednostosedmkorunčeských). 

III. 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 9.12.2013 zůstávají beze změn. 

Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
výtisku. 

Dodatek číslo 1 nabývá účinnosti 01.01.2015. 

Smluvní strany dále potvrzují, že tento Dodatek byl uzavřen svobodně a vážně, že nebyl 
ujednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

V Praze dne …………… 
 
RENTEL a.s. 
 
…………………………….. 
Ing. Stanislav Rolenc 
Zhotovitel   

 

V Litoměřicích dne …………………. 
 
Město Litoměřice 
 
………………………………………… 
Mgr. Ladislav Chlupáč 
Objednatel 
 

 



PLNÁ MOC 

kterou obchodní společnost RENTEL a.s. se sídlem Praha 5 - Hlubočepy, Pod Třešněmi 18a/ 

1120, PSČ 150 00, IČ: 261 28 233, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze, oddíl B, vložka 6225, jednající Ing. Stanislavem Rolencem, r.č. XXXXX, členem 

představenstva (dále jen Společnost), zmocňuje: 

Martina Šimáně, r.č. XXXXX, trvale bytem XXXXX, Kralupy nad Vltavou 278 01, IT manažera 

Společnosti (dále jen Zmocněnec) 

k zastupování Společnosti při všech právních úkonech při provozování podniku, zejména k 

uzavírání a podepisování obchodních smluv, k podávání nabídek, žádostí o účast do veřejných 

zakázkách a obchodních soutěží, k podepisování všech souvisejících listin dle zadávací a/nebo 

kvalifikační dokumentace a ke všem dalším právním úkonům s tím souvisejícím. 

 

 

 

 

 

V Praze dne 4.7. 2014 
 
 
RENTEL a.s. 
 
……………………… 

 

Ing. Stanislav Rolenc, 

člen představenstva 

Zmocnění přijímám. 
 
…………………………. 
Martin Šimáně 

 


