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D O D A T E K   č. 1  
ke smlouvě o dílo ze dne 28. 1. 2019 

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 
I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel:  Město Chrudim 
   se sídlem Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim I 
   zastoupené Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města 
   IČ: 00270211 

DIČ: CZ 00270211 
Č. účtu: 104109190/0300 

   Tel. kontakt: 469 657 147 
   (dále jen „objednatel“) 
   Kontaktní osoba - Mgr. Sylva Drašnarová 
    
 

a 
 

zhotovitel: Renata Kubáčová 
   se sídlem Jungmannovo nábřeží 398, Chrudim 
   IČ: 74291874 

DIČ: není plátcem DPH 
Č. účtu: 2056342113/0800 

   (dále jen „zhotovitel“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1, kterým se mění smlouva o dílo 
uzavřená mezi smluvními stranami dne 28. 1. 2019 (dále jen Smlouva). 
 
 

II. 
Změna Smlouvy 

 
Čl. V – Cena za dílo – se mění a nově zní takto: 
 

V. 
Cena za dílo 

 
1. Cena za dílo v rozsahu vymezeném touto smlouvou je stanovena na částku 200 Kč/ 1 hod. V této 

ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, které zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla vzniknou, 
vč. veškerých materiálových i cestovních nákladů i se započtením případných rizik.  Tato cena 
v sobě zahrnuje i náklady zhotoviteli vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle zákona č. 
121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
 

2. Maximální cena plnění za rok 2019 se sjednává ve výši 95.000 Kč (slovy devadesát pět tisíc 
korun českých).  
 

 
Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 
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III. 
Ostatní ujednání 

 
1. Tento dodatek č. 1 podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 v tomto registru provede 
objednatel. 

 
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

okamžikem zveřejnění v registru smluv dle odst. 1 tohoto článku.  

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží jedno vyhotovení.  

4. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, prohlašují, že tento 
dodatek nebyl uzavřen v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že údaje o 
smluvních stranách zde uvedené jsou a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 
 
Na straně objednatele:     Na straně zhotovitele: 
V Chrudimi dne 5. 12. 2019     V Chrudimi dne ……………… 
 
 
 
 
 
 

       …………………………………………     ………………………………………… 
       Ing. František Pilný, MBA      Renata Kubáčová  

 


