
Číslo dodatku z interního registru smluv FF UK: /!Jf!/;f(fJ 

Dodatekč.1 

k Příkazní smlouvě (za FF UK č. 2017 /0328) 

uzavřené dle ustanovení§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 
se sídlem: náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 
zastoupena: doc. PhDr. Michalem Pullmannem, Ph.D., děkanem 

IČ: 00216208 
DIČ: CZ00216208 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1 

c. u.: 85631011/0100 
osoba pověřená realizací této smlouvy:  , tel.: , 

, e-mail:  
interní číslo zakázky: 

na straně jedné (dále jen "příkazce") 

a 

BS energy group, s.r.o. 
se sídlem: Pod Kynclovkou 699/8 , Praha 8, 182 00 

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 

60826 
zastoupena: 
IČ: 
DIČ: 

Ing. Petr Švestka 
03639100 
CZ03639100 

bankovní spojení:  
c. u.:  
osoba pověřená realizací této smlouvy: , tel.: , e-mail: 

 

na straně druhé (dále jen "příkazník") 

uzavřeli v souladu s ustanovením§ 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek k Příkazní smlouvě: 

1. 
Úvodní ustanovení 

Příkazník a příkazce souhlasně potvrzují, že dne 23. 6. 2017 uzavřeli Příkazní smlouvu 

(dále jen "Smlouva"). 

2. 
Doplňující a změnová ustanovení ke Smlouvě 

V souladu s ustanovením Smlouvy se smluvní strany dohodly na změnách Smlouvy 

z následujících důvodů: 
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1) Důvodem změny Smlouvy je novela stavebního zákona, provedená zákonem č. 
225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Stavební 
zákon"), a další související zákony, s účinností ode dne 1. 1. 2018 (dále jen novela 
stavebního zákona). Důvodem změny je zajištění výkonu TDS oprávněnou osobou 
podle zvláštního právního předpisu 1• Odměna za činnost oprávněné osoby je 
specifikována v bodě 4) a příloze č. 1 tohoto dodatku. 

2) Dále z důvodu prodlevy zhotovitele při realizaci stavební zakázky s předáním díla v 1. 
etapě a souvisejícím přesunem prací do další etapy díla došlo k navýšení počtu hodin 
za práci příkazníka a tím i jeho odměny ve druhé etapě za dozor vztahující se k části 
díla v rámci první etapy stavební zakázky. 

3) Harmonogram a platební kalendář tvořící přílohu č. 2 Smlouvy se nahrazuje 
v příslušném rozsahu Platebním kalendářem tvořícím Přílohu č. 1 tohoto dodatku. 

4) Smluvní strany se dohodly v souvislosti s čl. 2 odst. 1, 2, 3 tohoto dodatku na změně 
čl. VI. odst. 1 Smlouvy tak, že odměna příkazníka činí: 

Cena bez DPH v Kč: 
DPH v o/o: 
DPH v Kč: 

Cena včetně DPH v Kč: 

353 220,00 
21 
74176,20 

427 396,20 

Změna tímto dodatkem oproti Smlouvě v Kč bez DPH: 116 420,-

3. 
Závěrečná ujednání 

1. Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny a platí i pro 
tento dodatek. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před 
ustanoveními Smlouvy. 

2. V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani Smlouva 
nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za 
nichž k neplatnosti došlo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku či Smlouvy 
nelze oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části 
dodatku či Smlouvy se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém znění 
příslušných ustanovení ve formě písemného dodatku. Pokud tak neučiní, budou se 
příslušné vztahy řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, případně dalšími obecně závaznými předpisy platnými 
na území České republiky. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že příkazce uveřejní tento 
dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

1 Zákon č. 360/ 1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisu. 

Stránka 2 z 3 



Číslo dodatku z interního registru smluv FF UK: 

smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o registru smluv"), a to 
neprodleně po podpisu dodatku. 

4. Smluvní strany souhlasí s tím, že příkazce uveřejní tento dodatek jako celek, neboť 
v dodatku nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž 
uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních 
stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců. V případě, že by přesto uveřejněním 
dodatku došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, 
jejich zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu 
způsobenou pouze jí samé a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům. 

S. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek se uzavírá dnem podpisu druhou ze 
smluvních stran a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle 
zákona o registru smluv. Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí 
s tím, že plnění dle dodatku může nastat až po nabytí jeho účinnosti. Příkazce se 
zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace dodatku 
zasláním kopie potvrzení správce registru smluv na e-mailovou adresu uvedenou 
v záhlaví tohoto dodatku. 

6. Smluvní strany se dohodly, že změny osob pověřených realizací smlouvy 
uvedených v záhlaví smlouvy nevyžadují písemný dodatek ke smlouvě. Dostačující 
je jednostranná písemná informace zaslaná druhé smluvní straně na adresu 
uvedenou v záhlaví smlouvy. 

7. Dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž dvě vyhotovení obdrží příkazce a jedno vyhotovení obdrží příkazník. 

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1- Platební kalendář. 

2 3 -08- 1G18 
V Praze dne ........................ .. ... . 

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., 
děkan 

2 2 -08- 2618 
V Praze dne .............................. .. . 

Za příkazníka:

Ing. Petr švestka 
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Příloha č.l - Platební kalendář 

Jednotlivé části maximální termín 
finanční finanční 

N 

předmětu smlouvy - nabídková o 
závěrečného 

počet hodin hodinová objem- objem-
c: 

(celkem za- sazba Kč fakturace v fakturace v Cll DPH 
členění dle položkového cena Kč N předávání "' etapu) bez DPH roce celkem roce celkem ... 

rozpočtu bez DPH 
.z:. etapy 

Kč bez DPH Kč vč. DPH 

etapa 1 . -rok 2017 
celkem 120 000 SD 15. ll. 2017 210 370 77700 16317 94 017 
etapa 2. -rok 2018 
celket11 120 000 SD 15.11.2018 280 370 103600 21756 125 356 
výkony oprávněné 
osoby -nyvýšení 
hodinové sazby 93 150 14000 2940 16 940 
etapa 2. -rok 2018-
přesun prací z etapy 1. 
celkem 226 370 83620 17560 101180 
výkony oprávněné 
osoby -nyvýšení 
hodinové sazby 75 150 11300 2373 13 673 
etapa 3. -rok 2019 
celkem 60 000 SD 30.09.2019 150 370 55500 11655 67155 
výkony oprávněné 
osoby -navýšení 
hodinové sazby 50 150 7500 1575 9 075 

CELKEM 300000 1035 1780 353 220 74176 427396! 

Žlutě podbarvené je předmětrem dodatku Dl 

výkony oprávněné osoby -1/3 dohodnutého rozsahu bude v souvislosti s novelou Stavebního zákona zajištěna oprávněnou 
osobou s vyšší hodinovou sazbou 

Sedě podvarvenou tabulku uchazeč nevyplňuje 

Počet a termíny dílch přejímek Stavby budou dohodnuty v průběhu realizace 

1/1 




