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česká republika
Nejvyšší kontrolní úřad

ČESKÁ REPUBLIKA
KANCELÁŘ POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Číslo Dohody NKÚ: 85/100/2018
Číslo Dodatku KPS: D2018/119/1

DODATEK č. 1
k Dohodě o vzájemné spolupráci a koordinaci postupů při výstavbě budovy sídla
Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „Dohoda") mezi Nejvyšším kontrolním úřadem
a Kanceláří Poslanecké sněmovny uzavřené dne 26. 11. 2015.
Účastníci dohody:

česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad

se sídlem: Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7
IČO: 49370227
Jednající: Ing. Miloslav Kala, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu
(dále jen„NKÚ 11 )
a

Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny

se sídlem: Sněmovní 176/4, 118 26 Praha 1- Malá Strana
IČO: 00006572
DIČ: CZ00006572
Jednající: Mgr. Jan Morávek, vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny
(dále jen„KPS 11 )
Článek I.
Tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek 11 ) upravuje spolupráci a koordinaci postupů
při výstavbě budovy sídla NKÚ a specifikuje část financování tzv. fit-autu (vybavení) prostor
KPS.
Článek li.
1.

Článek li odst. 3 Dohody se doplňuje o následující text:
„Za účelem zabezpečení vybavení sídla NKÚ vyjadřuje KPS vůli spolupracovat na úpravě
programu 18101„Rozvoj a obnova materiálně technické základny NKÚ od roku 2011 11 .".

2.

V Článku li odst. 7 Dohody se text „Ing. Milan Hybš, ředitel odboru hospodářské správy"
nahrazuje textem „PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.O., ředitel Parlamentní knihovny a Archivu
Poslanecké sněmovny".
Článek Ill.
Článek Ill Dohody se doplňuje o odstavce 3 až 6, které znějí:

,,(3) KPS se zavazuje, že zajistí pořízení a z rozpočtové kapitoly 302 Poslanecká sněmovna
Parlamentu uhradí výdaje na nákup:
- tunelového rentgenu s vysokým rozlišením pro zásobovací vstup,
- regálového systému depozitářů pro uložení knihovního a archivního fondu v řešení
obsahujícím rektifikovatelné kolejnice, v souladu s projektovou dokumentací.
(4) KPS se zavazuje uskutečnit v I. pololetí roku 2020 všechny potřebné úkony k převodu
finančních prostředků z rozpočtové kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu do
rozpočtové kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad na vybavení prostor určených pro KPS,
a to na:
- pořízení zdvihacího zařízení (technologického výtahu pro přepravu materiálu),
- pořízení tlakových nádob s plynovou hasící látkou pro stabilní plynové hasicí zařízení.
V případě významnější změny harmonogramu veřejné zakázky bude termín adekvátně
aktualizován.
(S) NKÚ uhradí ze svého rozpočtu označení areálu objektu výstavbou třípísmenné zkratky
názvu KPS.
(6) Částky za úhrady zařízení, uvedených v odst. 4., předpokládané k datu uzavření tohoto
Dodatku, jsou uvedeny v příloze a vycházejí z projektové dokumentace. Ostatní zařízení
v prostorech KPS ve smyslu čl. Ill odst. 2 Dohody jsou hrazena KPS.".
Článek IV.
1.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou účastníků Dohody.

2.

Ostatní ustanovení Dohody nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

3.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, kdy NKÚ i KPS
obdrží každý po dvou vyhotoveních.

4.

Účastníci tohoto Dodatku prohlašují, že si tento Dodatek přečetli, že s jeho obsahem
souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.
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Ing. Mil slav Kala
prez dent
Nejvyšší kontrolní úřad

r. Jan Morávek
vedoucí
oslanecké sněmovny
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Česká republika
Nejvyšší kontrolní úřad

ČESKÁ REPUBLIKA
KANCELÁŘ POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Příloha č. 1 k Dodatku k Dohodě
Předpokládané částky za úhradu zařízení, uvedených v článku Ill odst. 4 Dodatku k Dohodě
o vzájemné spolupráci a koordinaci postupů při výstavbě budovy sídla Nejvyššího kontrolního
úřadu mezi NKÚ a KPS uzavřené dne 26.11. 2015:

Zařízení
zdvihací zařízení (technologický výtah)
tlakové nádoby s plynovou hasící látkou

Způsob
úhrady
přesun z kap. 302 do
726 000
kap.381
přesun z kap. 302 do
11 035 200
kap.381

Cena v Kč
včetně DPH

