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Česká republika 
Nejvyšší kontrolní úřad

ev. č. 36/100/2017

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

„Správce stavby sídla Nejvyššího kontrolního úřadu"

(dále jen „dodatek")

1. Smluvní strany

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad
se sídlem: Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7
jednající: PhDr. Radkem Haubertem, vrchním ředitelem správní sekce, na

základě pověření
IČ: 49370227
DIČ: neplátce DPH

(dále jen „Objednatel")

a

PM6 s.r.o. 
se sídlem: 
č. účtu: 
IČO:
DIČ:
jednající:

Předvoje 449, Praha 6 - Veleslavín, 162 00
43-4760200257/0100
28903200
CZ28903200
Ing. Vítem Červeným, jednatelem

(dále jen „Konzultant")

2. Účel dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 30. 11. 2017 Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva"). 
Účelem tohoto dodatku je úprava fakturace za poskytování Normálních služeb dle Přílohy č. 3 
Smlouvy - Odměna a platba, ve které byla fakturace stanovena nesprávně poměrem z Přijaté 
smluvní částky (Celkové nabídkové ceny včetně DPH) místo poměru z Ceny normálních služeb 
(bez započtení případných dodatečných nebo výjimečných služeb).

Stránka 1 (celkem 2)



0 N
K
Ú

Česká republika 
Nejvyšší kontrolní úřad

3. Úprava Přílohy č. 3 - Odměna a platba

Smluvní strany se dohodly, že původní Příloha č. 3 - Odměna a platba se ruší a nahrazuje se 
novým zněním Přílohy č. 3 - Odměna a platba, která je přílohou tohoto dodatku.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami.

4.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 3 z nich 
obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Konzultant.

4.4. Součástí tohoto dodatku je příloha:

1) Příloha č. 3 - Odměna a platba

V Praze dne
3 1 -01- 2018

V Praze dne
3 1 -01- 2018

Za Objednatele:

PhDr. Radek Haubert, vrchní ředitel správní 
sekce, na základě pověření
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NORMÁLNÍ SLUŽBY

Objednatel bude Konzultantovi hradit cenu za poskytované Normální služby dle Plánu plateb.

Plán plateb:

Fakturace za poskytování Služby bude prováděna měsíčně zpětně poměrem z Ceny normálních služeb 
následovně:

Fáze projektování:

I. etapa
I. -.15. měsíc poskytování Služby: 1,6 % z Ceny normálních služeb / 1 měsíc (celkem 24 % z Ceny 
normálních služeb za I. etapu)

Fáze realizace Díla:

II. etapa
16. - 27. měsíc poskytování Služby: 2,5 % z Ceny normálních služeb /1 měsíc (celkem 30 % z Ceny 
normálních služeb za II. etapu)

III. etapa
28. - 39. měsíc poskytování Služby: 3,5 % z Ceny normálních služeb /1 měsíc (celkem 42 % z Ceny 
normálních služeb za III. etapu)

IV. etapa
40. měsíc poskytování Služby: 4 % z Ceny normálních služeb /1 měsíc

Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Procentní poměry z Ceny normálních služeb budou 
zaokrouhlovány na celé koruny. Poslední faktura bude obsahovat částku do vyčerpání Ceny normálních 
služeb. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku. Faktura - daňový doklad 
- vystavená Konzultantem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn 
odepsáním částky z účtu Objednatele.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je odměna 
za Služby Konzultanta účtována.

Úprava cen v důsledku inflace nebude prováděna.

PŘÍPADNÉ DODATEČNÉ NEBO VÝJIMEČNÉ SLUŽBY

Hodinová sazba pro poskytování Případných dodatečných Služeb nebo Výjimečných služeb je 
stanovena dle tabulky níže.

Fakturace bude prováděna měsíčně zpětně. Poskytované Služby (odpracovaná doba) budou 
oceňovány hodinovými sazbami příslušných pracovníků Konzultanta. Odpracovanou dobu a případné 
výdaje (pakliže na ně má dle této Smlouvy nárok) eviduje Konzultant a tato evidence, schválená 
Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí každé faktury Konzultanta.

Způsob plateb:
Konzultant předá do 5 dnů po ukončení každého měsíce Objednateli evidenci odpracované doby 
Případných dodatečných Služeb nebo Výjimečných služeb, která obsahuje rovněž způsob výpočtu ceny 
za poskytované Služby. Objednatel tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese 
své připomínky. Konzultant je oprávněn vystavit fakturu - daňový doklad až po schválení evidence 
odpracované doby ze strany Objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je 
přílohou faktury - daňového dokladu.
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Konzultant se zavazuje poskytovat Objednateli Služby dle této Smlouvy (Dodatečné služby a Výjimečné 
služby dle článku 5.1.2 Obecných podmínek) za níže uvedené hodinové sazby jednotlivých pracovníků 
Konzultanta.

Předpokládaný počet hodin odhadovaného rozsahu Případných dodatečných Služeb nebo Výjimečných 
služeb je stanoven pouze pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení. Smluvní 
strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel bude Konzultantovi hradit cenu za poskytované 
Služby pouze dle skutečného počtu odpracovaných hodin, a to na základě hodinových sazeb 
jednotlivých pracovníků Konzultanta, uvedených níže, a v souladu se Smlouvou. Smluvní strany dále 
berou na vědomí a souhlasí s tím, že rozdíl mezi odhadovaným a skutečným rozsahem Služeb nemá 
žádný vliv na výši hodinových sazeb jednotlivých pracovníků Konzultanta.

Hodinové sazby za Případné dodatečné Služby nebo Výjimečné služby jednotlivých pracovníků 
Konzultanta určené dle Smlouvy včetně DPH, jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy a pokrývají 
všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému poskytnutí Služeb podle 
Smlouvy, vyjma čistých nákladů všech ostatních výdajů na Výjimečné služby dle článku 5.1.2 písm. b) 
Obecných podmínek. Konzultant tak není oprávněn požadovat samostatně ani úhradu nákladů za čas 
strávený dopravou na místo plnění, neboť tyto náklady jsou již zahrnuty v hodinových sazbách.



Příloha 3 - Odměna a platba

Technik prostředí staveb 
- specializace technická 
zařízení 600 726

Technik prostředí staveb 
- specializace 
elektrotechnická zařízení 600 726

BIM koordinátor

Cena normálních služeb

950 1150

Hodinová sazba Správce 
stavby a Zástupce správce 
stavby za Případné
dodatečné Služby nebo 
Výjimečné služby

1210 100 hod.

n.zin .dou

100.000

i4.i oo.yy z

121.000

Hodinová sazba ostatních 
členů týmu za Případné 
dodatečné Služby nebo 
Výjimečné služby

787
500 hod. 325.000 393.250

Přijatá smluvní částka 
(Celková nabídková
cena) 12.126.650 14.673.247
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