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Dodatek č. 1 ke Smlouvu o dílo 

 „na zpracování informačně-vzdělávacích videí pro územní plán“ 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění 

mezi následujícími stranami (dále jen Dodatek č. 1): 

Kancelář architekta města Brna, p.o. 

se sídlem: Zelný trh 331/13, 602 00 Brno 

IČO: 05128820 

jejímž jménem jedná: doc. Ing. arch. Michal Sedláček 

Bankovní spojení: FIO banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1 117 21 

číslo účtu: 2001018746/2010 

dále též „Objednatel“, na straně jedné 

 

a 
 

BcA. Lukáš Gargulák 

se sídlem/ s místem podnikání: Erbenova 5, 602 00, Brno 

IČO: 75757664 

DIČ: CZ8004093988 

jejímž jménem jedná Lukáš Gargulák 

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s., Hvězdova 1617/2b, 140 78, Praha 4  

číslo účtu: 4142704001/5500 

dále též „Zhotovitel“ na straně druhé  

 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) ze 

dne 9.3.2020, č. D/005/2020, a to tohoto znění:  

I. Změny Smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly tak, že se mění slovní vyjádření obsahu čl. II, bod 1 Smlouvy tak, že 

nyní nově zní: 

„1. Celková cena za provedení Díla činí 365.000,- (slovy: tři sta šedesát pět tisíc korun českých) bez 

DPH, což představuje částku ve výši 441.650,- Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet jedna tisíc šest set 

padesát korun českých) včetně DPH.“ 

2. Mezi Smluvními stranami došlo k dohodě na tom, že se mění článek II, bod 9 Smlouvy tak, že nyní 

nově zní: 

„9. Objednatel poskytne Zhotoviteli zálohu ve výši 30 % z celkové ceny za provedení Díla, tj. 

109.500,- Kč (slovy: sto devět tisíc pět set korun českých) bez DPH, což představuje částku ve výši 

132.495,- Kč (slovy: sto třicet dva tisíc čtyři sta devadesát pět korun českých) včetně DPH. Záloha 

bude Objednatelem uhrazena na základě zálohové faktury vystavené Zhotovitelem.“ 

 

3. Smluvní strany se dohodli na změně termínu plnění, a to s ohledem na vývoj aktuální situace na 

území ČR, vyhlášení nouzového stavu na základě krizového zákona č. 240/2000 Sb. a na základě 

Usnesení vlády č. 106/2020 Sb., povinnost neopouštět bydliště bez ochranných prostředků 

dýchacích cest (nos, úst). Ujednání čl. III, bod 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní: 
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„1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel předá Dílo Objednateli nejpozději do 4 týdnů od 

skončení zákazu opouštět bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest, stanoveného obecně 

závaznými právními předpisy. Konkrétní termín předání díla bude sjednán dle vzájemné dohody 

obou Smluvních stran.“ 

 

II. Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy vzniklé ze Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 nebo se Smlouvou související se řídí, pokud 

ze Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 nevyplývá něco jiného, ustanoveními občanského zákoníku a 

právním řádem České republiky. V případě, že by se stalo některé ustanovení Smlouvy a tohoto 

Dodatku č. 1 neplatným nebo neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti a 

účinnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Práva a povinnosti smluvních stran Smlouvy 

přecházejí na jejich právní nástupce. 

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý stejnopis má platnost 

originálu. Zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.   

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění Dodatku č. 1 zasláním 

správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu Dodatku č. 1 oběma smluvními 

stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované 

správcem registru smluv do své datové schránky.  

4. Smluvní strany dále prohlašují, že si Dodatek č. 1 pečlivě přečetly, všem ustanovením Dodatku č. 1 

rozumí, že nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého 

souhlasu učiněného vážně a svobodně tento Dodatek č. 1 vlastnoručně podepisují. 

 

 

V Brně dne 09.04.2020    V Brně dne 09.04.2020 

………………………………..    

doc. Ing. arch. Michal Sedláček  BcA. Lukáš Gargulák 

ředitel KAM     jednatel 

 




