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Smluvní strany 
 
1. Východočeské muzeum v Pardubicích 

se sídlem: Zámek 2, 530 02 Pardubice  
IČ: 14450542 
DIČ: CZ14450542 
bank. spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 
číslo účtu:   
 
Ve vzájemném styku smluvních stran jsou zmocněni jednat: 
Ve věcech smluvních: 
Mgr. Tomáš Libánek, ředitel zástupce ředitele 
Ve věcech technických: 

 nebo  

 
jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 
a 
 
2. Proudem s.r.o. 

se sídlem: Vinohradská 1704/98, 130 00 Praha 3 
IČ: 08669945 
DIČ: CZ08669945 
zapsaná: v rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 322942 
zastoupená: Mga. Michalem Brožem 
bank. spojení: MONETA Money bank, a.s. 
číslo účtu:  

 
 jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

 
 
uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo: 

 
Smluvní strany uzavřely dne 11.2.2020 smlouvu o dílo č. 261/54/2020 na výrobu, dodávku a montáž 
plných podstavců do expozice S.K.L:E.M. (dále jen smlouva). Dodatek č. 1 řeší změnu (navýšení) ceny 
díla. Důvodem je revize projektové dokumentace a navýšení plnění o jeden podstavec. 

 
Článek I. 

 
Smluvní strany se dohodly, že se ujednání článku II. smlouvy mění takto: 

Text článku II. odst. 1 ve znění 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí 
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166 548,-Kč bez DPH (dále jen smluvní cena). 

Zhotovitel není plátce DPH 

 
nahrazuje textem  

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí 

174 108,-Kč bez DPH (dále jen smluvní cena). 

Zhotovitel není plátce DPH 

 
Cenová nabídka zhotovitele na výrobu položky PL17 je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
 
V ostatním se článek II. smlouvy nemění. 

 
 

Článek II. 
 
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 
 
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné 

vůle, že dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.  
 

4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží stejnopisy dva a 
zhotovitel stejnopis jeden. 

 
V Pardubicích dne  

 
 
 

Za objednatele:      Za zhotovitele:   
 
 
   
            
         

Východočeské muzeum v Pardubicích  Proudem s.r.o. 
Mgr. Tomáš Libánek MgA. Michal Brož 

ředitel jednatel 
 




