
DODATEK č. 2 
ke Smlouvě o dílo

Poskytování servisních prací systému EPS uzavřené dne 29. 3. 2011 ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 16.12. 2015

NKÚ č. 11/50/2011

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: KELCOM International Liberec, společnost s ručením omezeným
sídlo: Ještědská 85

460 08 Liberec 8
zapsána: v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 6422
zastoupený: Ing. Jaroslavem Dovinou, jednatelem společnosti
telefon: 602 119 423
IČO: 60277301
DIČ: CZ60277301
bank. spojení: ČSOB Liberec, č. ú. 675162913/0300

(dále jen „zhotovitel")

1.2. Objednatel: Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad
sídlo: Jankovcova 1518/2

170 04 Praha 7
objekt: Územní odbor Brno, Kotlářská 931/53, 602 00 Brno
jednající: Mgr. Jana Ermlová, ředitelka odboru bezpečnostního
osoby oprávněné jednat a objednávat servisní zásah:

Mgr. Jiří Ploc 
telefon: 722 980 328

Bc. Michaela Paurová 
telefon: 602 689 283
IČO: 49370227
bank. spojení: ČNB Praha 1, č. ú. 30027001/0710

(dále jen „objednatel")

uzavírají dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

I. V článku III. Čas plnění a platební podmínky zní nově bod 3.4. takto:
3.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě poruchy systému EPS nastoupí servisní technik 
po nahlášení poruchy na servisní telefonní číslo: 602 487 271, nejpozději do 8 hodin 
od nahlášení poruchy. Za provedenou práci uhradí objednatel zhotoviteli částku ve výši 650 Kč 
za každou započatou servisní hodinu. Cena za materiál bude účtována v cenách obvyklých 
a odsouhlasena objednatelem. Dopravné činí 12 Kč na každý ujetý kilometr. Účtuje se čas



na cestě ve výši 200 Kč za každou započatou hodinu. Čas strávený při servisním zásahu je 
účtován po půlhodinách, za každou započatou půlhodinu. Na faktuře budou tyto náklady 
rozepsány zvlášť a součástí faktury bude servisní list, který potvrdí zaměstnanec územního 
odboru. Uvedené ceny jsou bez platné DPH. K uvedeným cenám bude účtována DPH 
v zákonné výši. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn jednostranně zvyšovat 
ceny uvedené v tomto bodu, počínaje dnem 1. 4. 2023 každoročně k 1. 4. příslušného 
kalendářního roku o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu 
spotřebitelských cen (CPI - Customer Price Index) za 12 měsíců předcházejícího roku, 
vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Zhotovitel uplatní zvýšení cen objednateli písemně 
nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

II. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

III. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení 
obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

IV. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Praze dne V Liberci dne /G • *!? . "Zfc? 2.7

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Dovina 
jednatel společnosti

KELCOM International Liberec, 
společnost s ručením omezeným

/

/ Mgr. Jana Ermlová 
"ředitelka odboru bezpečnostního

ČR - Nejvyšší kontrolní úřad

Nejvyšší kontrolní úřad 
Jankovcova 2 

170 04 Praho 7
(23)


