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Smluvní strany 

 

Městská část Praha - Kunratice  

pod adresou Úřadu městské části se sídlem Praha 4, ul .K Libuši 7, PSČ 148 00  

zast. starostkou městské části Ing.Lenkou Alinčovou  

IČO: 00231134  

DIČ: CZ 00231134 

ident. ekonomického subjektu: ČSU č.j. 157/04-3120 z 15.3.2004  

na straně jedné (dále jen „příkazce“) 

 

a 

 

Advokátní kancelář Salmon s.r.o. 

se sídlem Revoluční 1003/3, Staré Město, 110 00 Praha 1 

zast. jednatelem Mgr. Janem Salmonem  

IČO: 04996305 

DIČ: CZ 04996305 

zapsána v OR u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 256778 

na straně druhé (dále jen „ příkazník “) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě  

 

 

I. 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 3. 2017 příkazní smlouvu (dále jen „smlouva“), kde se 

příkazník zavazuje vykonávat funkci zástupce zadavatele (příkazce) podle ustanovení § 43 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,  

a komplexní organizační a věcné zajištění zadávacího řízení při zadání 4 veřejných 

zakázek s názvem: 

 zakázka malého rozsahu: na dodávku s názvem „Dodávka vybavení nábytkem do 4 

nových tříd ZŠ Předškolníč.p.420, Praha 4 Kunratice 

 zakázka malého rozsahu: na dodávku s názvem „Dodávka vybavení interaktivních 

tabulí do nových 4 tříd ZŠ Předškolní č.p. 420, Praha 4 Kunratice" 

 podlimitní zakázka na stavební práce s názvem „Zateplení a výměna oken ZŠ 

Předškolní č.p.420, Praha 4 Kunratice" (stará budova) 

 zakázka malého rozsahu: na stavební práce s názvem „ Přístavba ŠJ, Předškolní 

č.p.419, Praha 4 Kunratice" 

 

2. Za trvání smlouvy došlo na straně příkazce ke změně okolností v tom smyslu, že se 

smluvní strany dohodly, že příkazník pro příkazce vykoná další zakázku malého rozsahu 

s názvem „Dodávka dovybavení nábytkem do 4 nových tříd ZŠ Předškolní č.p. 420, Praha 

4 Kunratice“.  

II. 

 

Smluvní strany se dohodly, že smlouva se mění takto: 

 

a) Článek II. odst. 1 zní takto:“ 

(i) zakázka malého rozsahu: na dodávku s názvem „Dodávka vybavení 

nábytkem do 4 nových tříd ZŠ Předškolní č.p. 420, Praha 4 Kunratice“ 

(ii) zakázka malého rozsahu: na dodávku s názvem „Dodávka vybavení 

interaktivních tabulí do nových 4 tříd ZŠ Předškolní č.p. 420, Praha 4 

Kunratice" 
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(iii) podlimitní zakázka na stavební práce s názvem „Zateplení a výměna oken ZŠ 

Předškolní č.p. 420, Praha 4 Kunratice" (stará budova) 

(iv) zakázka malého rozsahu: na stavební práce s názvem „ Přístavba ŠJ, 

Předškolní č.p. 419, Praha 4 Kunratice" 

(v) zakázka malého rozsahu: na dodávku s názvem: „Dodávka dovybavení 

nábytkem do 4 nových tříd ZŠ Předškolní č.p. 420, Praha 4 Kunratice“.“ 

 

b) Článek II. odst. 3 první odrážka zní takto:“ 

 Jako zakázka malého rozsahu u zakázek specifikovaných shora v čl.II/1 písm. 

(i), (ii), (iv) a (v)“. 

 

c) Článek III. odst. 2 zní takto: 

„Předpokládaná hodnota každé jednotlivé veřejné zakázky je stanovena 

příkazcem takto: 

(i) zakázka malého rozsahu: na dodávku s názvem „Dodávka vybavení 

nábytkem do 4 nových tříd ZŠ Předškolní č.p. 420, Praha 4 Kunratice 800 

000,-Kč s DPH 

(ii) zakázka malého rozsahu na dodávku s názvem „Dodávka vybavení 

interaktivních tabulí do nových 4 tříd ZŠ Předškolní č.p. 420, Praha 4 

Kunratice" 400 000,- Kč s DPH 

(iii) podlimitní zakázka na stavební práce: s názvem „Zateplení a výměna oken ZŠ 

Předškolní č.p. 420, Praha 4 Kunratice" (stará budova) 7 500 000,- Kč s DPH 

(iv) zakázka malého rozsahu: na stavební práce s názvem „ Přístavba ŠJ, 

Předškolní č.p.419, Praha 4 Kunratice") 5 700 000,-Kč s DPH 

(v) zakázka malého rozsahu: na dodávku s názvem: „Dodávka dovybavení 

nábytkem do 4 nových tříd ZŠ Předškolní č.p. 420, Praha 4 Kunratice“  

300 000,- Kč s DPH.“. 

 

d) Článek V. odst. 1 písm. a) zní takto: 

„za každou jednotlivou zakázku malého rozsahu uvedenou v čl. II/1 

písm.(i), (ii), (iv) a (v) činí smluvní odměna 5.000,- Kč + DPH se sazbou 21%  

ve výši 1.050 Kč. 

Celkem 6.050,- Kč včetně DPH“. 

 

e) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. 

 

 

III.  

 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží dvě 

vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost a závaznost originálu. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne …………… V Praze dne …………… 

 

 

  ……………………………………….              

………………………………………. 

 za příkazce za příkazníka 

 Ing. Lenka Alinčová, starostka Mgr. Jan Salmon 


