
Dodatek ke smlouvě 
Smlouva o dílo s autorskou licencí 

(dále jen „dodatek“) 
 

uzavřený mezi smluvními stranami 
 
Smluvní strany: 
 
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.  
se sídlem: Husova 4, 110 00 Praha 1 
IČ: 68378033, DIČ: CZ68378033 
bankovní spojení:  
jednající Doc. PhDr. Tomáš Winter, PhD., ředitel 
(dále jen „objednatel“) 

 

a  

 
MgA. Ondřej Bouška 
Adresa:  

 
169 00 Praha 6 – Břevnov  
IČ: 76539806 
Bankovní spojení:  
(dále jen „autor“) 
 
 

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo s autorskou licencí 
uzavřené mezi Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i. a MgA. Ondřejem Bouškou 
 dne 9. 5. 2018 (dále jen "smlouva") následovně: 
 
 
 

Článek I. 
 

1. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných grafických prací nad 
rozsah stanovený smlouvou o dílo s autorskou licencí ze dne 9. 5. 2018, č. UDU-214/2018.  
 
2. Předmětem tohoto dodatku je  

 v rozsahu  nového textu, dodaného nad rámec původního 
kalkulovaného rozsahu publikace „Uprostřed Koruny české. Gotika a raná renesance 
východních Čech (1250-1550)“ vydávanou nakl. Arterfactum.  
 
3. Předmětem dodatku je dále zpracování -  

, 
dodaných nad rámec původně stanoveného rozsahu.  
 

 
 



Článek II. 
 
1. Cena za zpracování textových podkladů zůstává stejná jako ve smlouvě o dílo s autorskou 
licencí uzavřené mezi objednatelem a autorem dne 9. 5. 2018, tj.: úprava 1 strany textu  
Kč bez DPH a úprava obrazových podkladů v ceně Kč bez DPH za hodinu práce DTP 
operátora.  
 
2. Cena za práci činí: 56 000,- Kč bez DPH za sazbu a 12 150,-Kč bez DPH  

.   
 
3. Celková cena díla činí 68 150,-Kč bez DPH, tj. 82 461,5 Kč vč. DPH.  
 

 
Článek III. 

Termíny plnění 
1. Termíny pro grafické a obrazové zpracování nově dodaných částí budou stanoveny dle 
dohody smluvních stran.  

.  
 
 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.  
 
 
 
V Praze ................... dne ......................... 
 
 
 
 
.........................................................                                 ............................................................. 
Objednatel   autor  
 
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.   MgA. Ondřej Bouška  
Doc. PhDr. Tomáš Winter, PhD.   
ředitel  

 
 




