
VZMR 11/2018 

DODATEK Č. 1 
 

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ  
 

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  

„ Automatické parkovací za řízení pro kola v Litom ěřicích – BOZP “ 

 
 
Město Litom ěřice 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika 

IČO: 00263958 

DIČ: CZ00263958   

zastoupené: Ing. Venuší Brunclíkovou, MBA, vedoucí Odboru územního rozvoje 

(dále jen „Příkazce “) 
 
na straně jedné a 

 
VARIA s.r.o. – inženýrská činnost a provád ění staveb   
se sídlem: Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO: 46712143 

DIČ: CZ46712143 

jednající: Bc. Janem Jašou, jednatelem společnosti 

zapsaná v rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 2361  

Bankovní spojení: XXXXX  

(dále jen „Příkazník “) 
 
na straně druhé 
 
(společně dále jen „Smluvní strany “ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana “) 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 3. 2018 Příkazní smlouvu na realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích – BOZP“ (dále jen „Smlouva “). 

2. ZMĚNA SMLOUVY 

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění. Doba plnění dle Smlouvy byla stanovena 
v trvání březen 2018 – červen 2018, tj. 3 měsíce. Tato doba plnění se prodlužuje 
o 20 kalendářních dní (v závislosti na prodloužení termínu pro dokončení stavby „Automatické 
parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích“).  

Článek č. 3 Doba plnění, odst. 3.1 nově zní takto (změny oproti původní Smlouvě jsou 
vyznačeny tučně kurzívou): 
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3.1. Příkazník vykoná zajišťovanou činnost dle článku 2 v níže vymezeném období: 

Termín zahájení zajišťované činnosti:               22. březen 2018 

Původní termín ukončení zajišťované činnosti:  21. červen 2018  

Nový termín ukon čení zajiš ťované činnosti (+ 20 dní): 11. červenec 2018 

2.2. Smluvní strany se dále dohodly na navýšení Odměny za vykonávané činnosti Příkazníka na 
základě prodloužení činností po dobu 20 dní.  

Článek č. 6 Odměna a platební podmínky, odst. 6.1 nově zní takto: 

6.1. Smluvní strany se dohodly, že Příkazníkovi náleží odměna za činnost vykonávanou dle 
této Smlouvy pro výkon koordinátora BOZP (dále jen „Odměna“) ve výši: 

cena bez DPH – koordinátor BOZP  49.000,- Kč 

DPH ve výši 21 %            10.290,- Kč 

cena včetně DPH     59.290,- Kč 
 

navýšení Odm ěny o 20 dní                   10.652,- K č   

DPH ve výši 21 %      2.237,- K č 

navýšení Odm ěny včetně DPH              12.889,- Kč   

celkem Odm ěna bez DPH   59.652,- Kč 

celkem DPH ve výši 21 %   12.527,- K č 

celkem Odm ěna včetně DPH     72.179,- Kč 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v ISRS. 

3.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel. 

 

Objednatel  
 
V Litoměřicích dne  

Zhotovitel  
 
V Ústí nad Labem dne  

 
 
 
 
 
 
 

......................................................... 
Ing. Venuše Brunclíková, MBA 

vedoucí Odboru územního rozvoje 

 
 
 
 
 
 
 

.............................................. 
Bc. Jan Jaša 

jednatel 
 


