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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a
fondy
program Výzkum, vývoj a

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ
MLÁDE2E A TÉLOVÝCHOVY

Univerzita Palackého
v Olomouci

DODATEK č. 2 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. 385/OVZ/PV/2018
Příkazce:
Univerzita Palackého v Olomouci
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
se sídlem:
Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČO:
619 89 592
DIČ:
CZ 619 89 592
jednající:
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., rektor
osoba oprávněná
ve věcech technických:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „Příkazce“) na straně jedné
a
Příkazník:
se sídlem:
korespondenční adresa:
IČO:
DIČ:
zapsán v obchodním
rejstříku vedeném:
jednající:
osoba oprávněná
ve věcech smluvních:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Podsedky 3, 625 00 Brno
47116901
CZ47116901
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930
Ing. Jiří Valdhans, ředitel a prokurista

osoba oprávněná
ve věcech technických:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „Příkazník“) na straně druhé
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě č. 385/OVZ/PV/2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12.
11. 2018:
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I.
1. Příkazce s Příkazníkem uzavřeli dne 04. 07. 2018 Příkazní smlouvu č. 385/OVZ/PV/2018
(dále jen „Smlouva“), kterou se Příkazník zavázal prostřednictvím odborně způsobilých
osob obstarat záležitost Příkazce, která spočívá v provádění činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci), (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a dle prováděcích předpisů k tomuto
zákonu, zejména dle zákona č. 88/2016 Sb., kterým se mj. upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a dále
dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“).
Zaměstnanci Příkazníka mají odbornou způsobilost pro výkon stavebních koordinátorů
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) v souladu se zákonem č.
309/2006 Sb. a prováděcími předpisy. Příkazník se zavázal, že bude v realizační fázi
Stavby 1 pro Příkazce provádět činnost koordinátora BOZP dle ustanovení zákona č.
309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů, zejména zákona
č. 88/2016 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Příkazník se dále zavázal, že bude v
realizační fázi Stavby 2 pro Příkazce provádět činnost koordinátora BOZP dle ustanovení
zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů,
zejména zákona č. 88/2016 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
2.

Na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění podle § 66 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“)
uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 2 k výše uvedené Smlouvě za účelem
poskytnutí nových služeb v rozsahu činností koordinátora BOZP dle Smlouvy, a to
v důsledku prodloužení doby plnění u Stavby 2 a s tím spojeným zvýšením odměny za
poskytované služby u Stavby 2. Dále je předmětem tohoto Dodatku č. 2 úprava
platebního kalendáře v důsledku výše uvedených změn pro Stavbu 2.

3. S ohledem na skutečnost, že prodloužení doby plnění příkazu podle Smlouvy u Stavby 2
a s tím spojené zvýšení odměny za poskytované služby u Stavby 2 ve smyslu tohoto
Dodatku č. 2 bylo vyvoláno požadavky Příkazce mimo rámec projektu uvedeného v čl. I.
odst. 2 Smlouvy, bude poskytnutí nových služeb spočívajících v činnostech koordinátora
BOZP vzhledem k tomu, že došlo k prodloužení lhůty výstavby Stavby 2 oproti plánované
délce výstavby Stavby 2, financováno z vlastních finančních zdrojů Příkazce.
4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že Příkazník ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 2
prováděl činnosti Příkazníka podle Smlouvy bez přerušení po celou dobu realizační fáze
Stavby 1 a Stavby 2 ve smyslu čl. II. odst. 1 a odst. 2. Smlouvy, tedy rovněž v rozsahu
provádění Stavby 2, aniž by byly změnou platebního kalendáře ve smyslu čl. IV. odst. 3
Smlouvy ujednány platby odměny za činnosti provedené Příkazníkem v rozsahu
provádění Stavby 2 v období od 01. 02. 2019 do 31. 05. 2019.
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II.
1.

Shora uvedené smluvní strany si ujednaly, že celková odměna za provedené činnosti
Příkazníkem v rozsahu stanoveném Smlouvou se zvyšuje o částku 56.100,- Kč bez
DPH a čl. III. odst. 2 Smlouvy se mění a nově zní:
2. Celková maximální ujednaná odměna za činnosti Příkazníka dle čl II. odst. 1 a odst.
2 této Smlouvy činí 244.100,- Kč bez DPH. Při fakturaci každé jednotlivé dílčí platby
odměny - jejích níže uvedených částí způsobem podle čl. IV. této Smlouvy bude vždy
připočítávána daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě, účinné ke dni uskutečnění
příslušného zdanitelného plnění. Příkazník je plátcem DPH.

2. Shora uvedené smluvní strany si ujednaly, že část odměny odpovídající činnostem
Příkazníka dle čl. II. odst. 2 této Smlouvy se zvyšuje o částku 56.100,- Kč bez DPH a čl.
III. odst. 3.2 Smlouvy se mění a nově zní:
3.2

Část odměny odpovídající činnostem Příkazníka dle čl. II. odst. 2 této Smlouvy
činí 90.100,- Kč bez DPH.
III.

1. Smluvní strany si tímto dále ujednávají změnu platebního kalendáře s ohledem na
prodloužení doby plnění příkazu u Stavby 2 a s tím spojené zvýšení odměny za činnosti
provedené Příkazníkem v rozsahu stanoveném Smlouvou u Stavby 2, přičemž tento
platební kalendář se stává nedílnou součástí Smlouvy a je přílohou č. 1 tohoto Dodatku
č. 2. Tento platební kalendář nahrazuje původní platební kalendář ujednaný smluvními
stranami Dodatkem č. 1 ke Smlouvě.
2. Smluvní strany se odchylně od znění čl. IV. odst. 2 Smlouvy dohodly, že části odměny za
výkon činnosti Příkazníka podle čl. ll. odst. 2 Smlouvy za měsíce únor 2019 až květen
2019 budou Příkazcem Příkazníkovi pro Stavbu 2 zaplaceny společnou dílčí platbou, tj.
Příkazník Příkazci vystaví pro fakturu znějící na součet částek, uvedených pro příslušnou
Stavbu 2 v platebním kalendáři za tyto měsíce, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, v
řádcích označených jako 02/2019 až 05/2019. Smluvní strany ujednávají odchylně od
znění čl. IV. odst. 4 Smlouvy jako den uskutečnění zdanitelného dílčího plnění pro tuto
společnou dílčí platbu za měsíc únor 2019 až květen 2019 den nabytí účinnosti tohoto
Dodatku č. 2.
IV.
1.

Smluvní strany si ujednaly, že čl. VII. odst. 1 Smlouvy nově zní:
1.

2.

„Závazek Příkazníka provádět činnost koordinátora BOZP podle Smlouvy trvá
v případě Stavby 1 a Stavby 2 ve smyslu čl. II. odst. 1 a odst. 2. Smlouvy po
dobu realizačních fází těchto Staveb, avšak nejpozději do 31. 10. 2019.“

Smluvní strany si ujednaly, že čl. VII. odst. 2 Smlouvy nově zní:
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2.

„Příkazce je povinen Příkazníkovi předávat realizační harmonogram výstavby
na každý kalendářní měsíc po dobu realizační fáze Stavby 2, a to
prostřednictvím technického dozoru stavebníka, vždy nejpozději v poslední
den kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, kterého se
příslušný aktuální realizační harmonogram výstavby týká. Pokud nebudou
v příslušném kalendářním měsíci realizační fáze Stavby 2 vykonávány
stavební práce a tedy ani výkon činností Příkazníka dle Smlouvy, není
Příkazník oprávněn fakturovat Příkazci část odměny za výkon činností
Příkazníka v příslušném kalendářním měsíci realizační fáze Stavby 2 a nemá
nárok za její zaplacení.“

3. V čl. VII. Smlouvy se odst. 1 nově označuje jako odst. 3, odst. 2 se nově označuje jako
odst. 4, odst. 3 se nově označuje jako odst. 5, odst. 4 se nově označuje jako odst. 6,
odst. 5 se nově označuje jako odst. 7 a odst. 6 se nově označuje jako odst. 8.
V.
1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou
smluvních stran a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění Příkazcem v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., v účinném znění.
3. Tento Dodatek č. 2 se pořizuje v elektronické podobě.
4. Přílohy:
Příloha č. 1: Platební kalendář pro placení dílčích plateb částí odměn za výkon činností
Příkazníka ve smyslu čl. IV. odst. 1, 2 Smlouvy
V Olomouci dne

19.06.2019

Za Příkazce:

…………………………………….
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

V Brně dne

18.06.2019

Za Příkazníka:

…….
na základě plné moci ze dne 07. 12. 2017
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PLNÁ MOC

Společnost Vodohospodářský

rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 4,
150 56 Praha 5 - Smíchov, IČ 47116901 , zapsaná v Obchodním rejstříku vedením
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930, jednající představenstvem
společnosti , tímto
zmocňuje

svého zaměstnance
rozvoj a výstavba a.s., bytem

Vodohospodářský

k tomu, aby na základě této plné moci jednal jménem akciové společnosti

.

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. vé všech záležitostech v rámci pracovních
činností jím řízené divize OS a činil všechny právní úkony k tomu potřebné. Tato plná

moc zejména nikoliv však pouze opravňuje zmocněného k uzavírání a podepisování
Příkazních smluv, Smluv o poskytování služeb a Smluv o dílo, k podávání a
podepisování soutěžních nabídek v obchodních soutěžích , k podávání a
podepisování návrhů klientům na vypsání veřejných soutěží a na vyhodnocení
výběru uchazečů , to vše jako ředitel divize 05 VRV a.s.
Tato plná moc neopravňuje k prodeji, zatěžování právy třetích osob či
pronájmu nemovítostí či jejich částí ve vlastnictví akcíové společnosti
Vodo.hospodářský rozvoj a výstavba a.s.

V Praze dne

·4.Ji ·7iJ 1t'

Představenstvo

akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ing. Jan Plechatý
předseda

ředstavenstva

datum
bytem

Ing. Šárka Balšánková
místopředseda

datum nar.
bytem

ředstavenstva

Ing. Jiří Valdhans
člen představenstva

datum nar.
bytem

Ing.

Jiří

Frýba

člen představenstva

datum nar.
bytem

Cihlář
člen představenstva

Ing. Jan

datum nar.
bytem

Podpis osoby

přejímající zmocnění

... .

Ověřeni

- legalizace

Příloha č. 1 dodatku č. 2 k příkazní smlouvě č. 385/0VZ/PV/2018

Platební kalendář pro dílčí platby částí odměn za služby koordinátora BOZP dle
Harmonogramu výstavby
STAVBA: Stavebnf úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací
Stavba l

Stavba 2

Modernizace a dobudováni přfzemnl části objektu č. 47 PřF

Stavební úpravy objektu č. 47 PřF
UP pro dětskou skupinu, Olomouc Halíce

UP·, Olomouc - Ha/Tce
5001, 1001, 0102, 1004, 1005,
PS02

PSOl

so 02.1, so 02.2

(peněžní prostředky dotace)

(vlastní peněžní prostředky)

(vlastnl peněžní prostředky)

Odměna

za služby koordinátora BOZP
pro jednotlivé části Stavby (dle cenové
nabídky příkazníka)

'154 000,00 Kč

34 000,00

Kč

Odměna

za služby koordinátora BOZP
pro jednotlivé části Stavby (dle cenové
nabídky v JŘBU a dodatku č. 2)
Celková odměna za služby koordinátora.
BOZP pro jednotlivé části Stavby (dle
cenových nabídek příkazníka ve. JŘBU )

0,00

56100,00 Kč

Kč

154 000,00 Kč

Procentuelní podíl nákladů připadající
na část Stavby 1, hrazenou z prostředků
dotace, a na část Stavby 1, hraze nou z
vlastních peněžních prostředků, na
celkových nákladech za Stavbu 1 (dle
cenové nabídky zhotovitele Stavby a
Celkové rekapitulace nabídkove ceny za
Dílo po jenotlivých finančních zdrojích a
částech Stavby • pro Stavbu l)

98,59%

Celková odměna za služby koordin átora
BOZP rozdělená na jednotlivé části St.aby
podle příkazní smlouvy a jejích dodtků a
v případě Stavby 1 podle
procentuelního podílu nákladů
připadajících na jednotlivé části Stavby 1
na celkový nákladech Stavby 1

151 826,97

90100,00

1,41%

Kč

Cena stan0vena
stamostatně nabídkounení vypočtena podle
poměru nák l adů

Kč

2173,03 Kč

90100,00 Kč

Platební kalendář pro dílčí platby částí odměn za služby koordinátora BOZP po
jednotlivých měsících trvání Stavby a částech Stavby
09/ 2018
10/2018
11/2018
12/2018
01/2019
02/2019
03/2019
04/2019
05/2019
06/2019
07/2019
08/2019
09/2019
10/2019

10 800,00 Kč
10 800,00 Kč
10 800,00 Kč
10 800,00 Kč
10 800,00 Kč
10 800,00 Kč
10 800,00 Kč
10 800,00 Kč
10 800,00 Kč
10 800,00 Kč
10 800,00 Kč
10 800,00 Kč
10 800,00 Kč
11426,97 Kč

160,00 Kč
160,00 Kč
160,00 Kč
160,00 Kč
160,00 Kč
160,00 Kč
160,00 Kč
160,00 Kč
160,00 Kč
160,00 Kč
160,00 Kč
160,00 Kč
160,00 Kč
93,03 Kč

6 800,00 Kč
6 800,00 Kč
6 800,00 Kč
6 800,00 Kč
6 800,00 Kč
6 600,00 Kč
6 600,00 Kč
6 600,00 Kč
6 600,00 Kč
6 600,00 Kč
6 600,00 Kč
6 600,00 Kč
6 600,00 Kč
3 300,00 Kč

11/2019
12/2019
01/2020
Kontrolní součet- částí Stavby
Kontrolní.součet - celá Stovbo

2 4 -05- 2019

-

Kč

Kč

-

Kč

Kč

-

Kč

-

Kč

-

151 826,97 Kč
244 100,00 Kč

2173,03 Kč

-

Kč

Kč
Kč

90100,00Kč

