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DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ Č. 365/0VZ/PV/2018
Příkazce:

veřejná

vysoká škola

Univerzita Palackého v Olomouci
zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
619 89 592
CZ 619 89 592
prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D., rektor

zřízená

doplnění některých zákonů

se sídlem :
IČO:
DIČ:

jednající:
osoba oprávněná
ve věcech technických :
bankovní spojení:
č. ú.1:
č.ú.2:

(dále jen

"Příkazce")

na straně jedné

a
Příkazník:

STAVCON s.r.o.
Havláskova 22, 621 00 Brno
27738876
CZ27738876

se sídlem:
IČO:
DIČ:

zapsán v obchodním
rejstříku vedeném :
jednající:
osoba oprávněná
ve věcech technických:
bankovní spojení:

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 55758
Rostislavem Puklem, jednatelem

číslo účtu :

(dále jen "Příkazník") na straně druhé
uzavřeli

Dodatek č. 1 k

níže uvedeného dne,

Příkazní smlouvě č.

měsíce

a roku tento

365/0VZ/PV/2018 ze dne 29. 06. 2018:
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I.
Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 29. 06. 2018 Příkazní
smlouvu č.
365/0V Z/PV/2018, kterou se Příkazník zavázal, že bude v realiza
ční fázi staveb
"Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF
UP, Olomo ucHolice" (dále jen "Stavba 1") a "Dostavba a stavební úpravy budovy
energocentra
v Olomouci - Holici" (dále jen "Stavba 2") provádět činnost koordin
átora BOZP dle
ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a
dle prováděcích
předpisů, zejména zákona č. 88/2016 Sb. a nařízen
í vlády č. 591/2006 Sb. (dále jen
"Smlouva").

ll.
Smluvní strany se v souladu s čl. IV. odst. 3 Smlouvy dohodly na znění
platebního
kalendáře pro placení dílčích plateb částí odměn za výkon
činností Příkazníka ve smyslu
čl. IV. odst. 1. a 2. Smlouvy. Tento platební kalendář
stanovuje dílčí platby pro každou

výše uvedenou stavbu zvlášť v návaznosti na termín zahájení a harmon
ogram postupu
výstavby Stavby 1 a Stavby 2, s tím, že okamžik vzniku práva Příkazníka
fakturovat dílčí
platby podle něj se považuje za stanovený ke dni nabytí účinnosti tohoto
dodatku. Tento
platební kalendář je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

111.
Smluvní strany se odchylně od znění čl. IV. odst. 1. a 2. Smlouvy dohodl
y, že části
za výkon činnosti Příkazníka podle čl. ll. odst. 1 a podle čl. ll. odst. 2 Smlouv
y
za měsíce září 2018 a říjen 2018 budou Příkazcem Příkazníkovi pro Stavbu
1 a Stavbu
2 placeny vždy společnou dílčí platbou, tj. Příkazník Příkazci vystaví pro
každou stavbu
samostatně fakturu znějící na součet částek, uveden
ých pro příslušnou stavbu
v platebním kalendáři, který je přílohou tohoto dodatku, v řádcích označe
ných jako
09/2018 a 10/2018. Smluvní strany ujednávají odchylně od znění čl. IV.
odst. 4. Smlouvy
jako den uskutečnění zdanitelného dílčího plnění pro každou takovouto
společnou dílčí
platbu za měsíc září 2018 a říjen 2018 den nabytí účinnosti tohoto dodatk
u.
odměny

IV.
1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinné
mu uveřejnění podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některý
ch smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv) , ve znění
pozdějších předpisů.

3. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu
stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění
výše zmíněným zákonem.

oprávněnými osobami obou
Příkazcem v registru smluv v

Univerz ita Palackého v Olomouci 1 Křížkovského 511/8 1771 47 Olomou
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smluvních
souladu s
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4. Příkazce , který uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí, informuje druhou
smluvní stranu o jeho uveřejnění neprodleně po něm na kontaktním e-mailu druhé
smluvní strany uvedeném v jeho záhlaví.
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s povahou originálu, z nichž Příkazce

obdrží

čtyři

Příloha:

Za

vyhotovení a

Příkazník

kalendář pro placení dílčích plateb částí odměn
Příkazníka ve smyslu čl. IV. odst. 1. a 2. Smlouvy

Platební

Příkazce:

Za

V Olomouci dne

29. 11 . 2010

···
prof. llllgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

I

jedno vyhotovení.

rektor

V

činností

Příkazníka:

Brně dne 2

.....

-> /1' j'#~/

...

OIC: Cl:l!77.:.6 6.G

Rostislav Pukl
jednatel
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Platební kalendář pro placení dílčích plateb částí odměn
za výkon činností Příkazníka
STAVBA: Přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc- Holice
Stavba 1
Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF
UPOL

·~

SO 19.1 (RBl), SO 20 (RB2),
JO 02/RBl, RB 2, PS 12, PS 13

so 01, so 02, so 03, so 04, so

10 01/RB1, RB2

~-·

(peněžn/ prostředky dotace)

Celková odměna za služby koordinátora
BOZP (dle cenové nabídky p říka zníka)

(vlastni peněžní

Stavba 2
Dostavba a stavební úpravy
energocentra
19.2 (RBl), 10 01, JO 02, PS 02

prostředky)

(vlastni peněžní

191 000,00 Kč

Procentuelní podíl nákladů připadající na
část Sta vby 1, hrazenou z prostředků
dotace, a na část Stavby 1, hrazenou z
vlastních peněžních prostředků, na
celkových nákladech za Stavbu 1 (dle
cenové nabídky zhotovite le Stavby a
Celkové re kapitulace nabídkove ceny za
Dílo po jednotlivých fi nan čních zdrojích a
částec h Stavby - pro Stavbu 1)

99,75%

142 000,00 Kč

Cena stanovena
samostatně- není
vypočtena podle

0,25%

poměru nákladů

.~

Celková odměna za služby koordinátora
BOZP rozdělená na jednotlivé části Staby
podle příkazní smlouvy a v případě
Stavby 1 podle procentuelního podílu
nákladů připadajících na jednotlivé části
St avby 1 na celkový nákladech Stavby 1

-~

~~7f~~--~-~

190 527,32

Kč

.

472,68 Kč
~
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Platební kalendář odměny za služby koordinátora BOZP po jednotlivých
Stavby a částech Stavby

- ::s;

142 000,00 Kč

~

09/2018

prostředky)

měsících

r. r •-;F,~

trvání

14 655,00 Kč

36,00

10/2018

14 655,00 K č

36,00 Kč

10142,00

11/2018

14 655,())

36,00 Kč

10142,00 Kč

36,00

Kč

10142,00 Kč

36,00
36,00

Kč

10142,00
10142,00

Kč

12/2018

~

14 655,00Kč

01/2019

""

14 655,()) Kč

02/2019

u-~

~

14 655,00 Kč
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03/2019

-~~

04/2019
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06/2019

:r'"'tl~

09/2019

I

... ~~~

36,00 Kč

10142,00 K č

36,00

Kč

10142,00 K č

Kontra/n f so učet - části Stavby
Kontra/nf součet - celá Stavba 1

~,~~~

36,00

Kč

10142,00

Kč

36,00

Kč

10 142,00

Kč

14 655,00 Kč

36,00 Kč

10142,00 Kč

14 655,00 Kč

36,00 K č

10142,00 Kč

14 667,32

Kč

40,68

Kč

Kč

-

Kč

10142,00 Kč
10154,00 Kč

-

10/2019

Kč
Kč

~

14 655,00 Kč

07/2019
08/2019

Kč

Kč

14 655,00 Kč

,

Kč

10142,00 Kč

14 655,()) Kč
14 655,00

t~~ll~

05/2019

Kč

190 527,32

Kč

472,68 Kč
191 000, 00 Kč

142 000,00 Kč

