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Dodatek č. 2   

ke smlouvě o poskytnutí činnosti autorského dozoru č. OLP/3999/2017  

"Autorský dozor - Modernizace Severočeského Muzea - 2. Etapa, realizace stavby a 

dodávka interiéru" 
 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem 

hejtmana Libereckého kraje  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 107 - 6482590257/0100 

dále jen „příkazce“  

 

a  

 

Hlaváček - architekti, s.r.o. 

se sídlem Vítězné náměstí 2/577, 160 00 Praha 6   

IČO: 259 26 497 

DIČ: CZ25926497  

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. arch. Michal Hlaváček, jednatel 

bankovní spojení: UniCredit Bank 

číslo účtu: 2102732914/2700 

evidence: zapsáno v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze odd. C, vložka 176480 

dále jen „příkazník“ 

takto: 
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Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.12.2017 smlouvu o poskytnutí činnosti autorského dozoru 

č. OLP/3999/2017  pro stavební akci " Autorský dozor - Modernizace Severočeského 

Muzea - 2. Etapa, realizace stavby a dodávka interiéru" a dne 18. 12. 2018 dodatek č. 1 

(dále jen „smlouva“).  

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je navýšení počtu hodin výkonu autorského dozoru 

při realizaci interiérů z důvodu nepředvídatelných okolností při vzorkování vitrín a 

nutných úprav a změn v souvislosti s dokončováním stavebních prací v muzeu. Z tohoto 

důvodu je potřeba navýšení výkonu autorského dozoru o 29 hodin. 

3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy. 

2. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o navýšení počtu hodin za 

výkon autorského dozoru dodávky interiéru. 

3. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na navýšení ceny za výkon 

autorského dozoru při dodávce interiéru podle tohoto dodatku o částku  26.100,- Kč bez 

DPH; 31.581,-  Kč včetně DPH.  

4. Přehled změny celkové ceny:  

  

Cena dle smlouvy a dodatku č. 1 bez připočtení ceny 

změn bez DPH podle tohoto dodatku 

350.100,- Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

bez DPH podle tohoto dodatku 

   26.100,-Kč 

Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy 

bez DPH podle tohoto dodatku 

 376.200,- Kč 

DPH    79.002,- Kč 

Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy 

včetně DPH podle tohoto dodatku 

 455.202,- Kč 
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5. Smluvní strany se dále dohodly na změně  podrobného rozpisu ceny tak, že článek IV. 

odst. 2 písm. b) smlouvy ve znění: 

„maximální cena za autorský dozor dodávky interiéru: 

 67.500 Kč (slovy: šedesát sedm tisíc pět set korun českých) bez DPH, 

 81.675 Kč (slovy: osmdesát jeden tisíc šest set sdmdesát pět korun českých) včetně 

DPH jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 % 

 rozsah prací je stanoven maximálně na 75 hodin, hodinová sazba je 900 Kč bez     

DPH/hodinu"   

 

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním 

 

 "maximální cena za autorský dozor dodávky interiéru: 

 93.600 Kč (slova: devadesát tři tisíce šest set korun českých) bez DPH 

 113.256 Kč (slovy: jedno sto třináct tisíc dvě stě padesát šest korun českých) včetně 

DPH jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 % 

 rozsah prací je stanoven maximálně na 104 hodin, hodinová sazba je 900 Kč bez  

DPH/hodinu".   

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží příkazce a jeden 

obdrží příkazník. 

3. Příkazník bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

příkazce v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příkazník výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv příkazcem zveřejněn. Příkazník prohlašuje, 

že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje 

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním příkazcem v registru smluv. 
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5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl 

schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2284/19/K ze dne 3. 12. 2019. 

 

 

V Liberci dne 17. 12. 2019 V Praze dne 11. 12. 2019    

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Jan Sviták                                                                    prof. Ing. arch. Michal Hlaváček 

náměstek hejtmana Libereckého kraje                                        jednatel                         

       
 


