
 
 

DODATEK č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1838/2016_1 

(uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 

  
I. 

Smluvní strany 
 

1. Česká republika – Městský soud v Praze 
se sídlem Spálená 6/2, 112 16  Praha 2 
zastoupená JUDr. Liborem Vávrou, předsedou soudu  
IČO: 00215660 
DIČ: CZ00215660 
bankovní spojení: ČNB 
č.ú.: 2928021/0710 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné      
 

a 
 
2. Hlaváček – architekti, s.r.o. 
se sídlem Vítězné náměstí 2/577, 160 00 Praha 6  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176480  
zastoupená prof. Ing. arch. Michalem Hlaváčkem  
osoba oprávněná k samostatnému jednání za společnost (osoby oprávněné ke společnému jednání za 
společnost) 
IČO: 25926497 
DIČ: CZ25926497 
bankovní spojení: UniCredit Bank 
č.ú.: 2102732914/2700 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 
 
uzavřely dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1838/2016_1 ze dne 30. 1. 2017 (dále jen „Dodatek“): 
 

II. 
 
V čl. III. Předmět Smlouvy, smlouvy o dílo č. 1838/2016_1 ze dne 30. 1. 2017, se tímto Dodatkem 
rozšiřuje předmět o vícepráce (na základě odsouhlasených změnových listů), které nebyly zahrnuty 
v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, a 
které jsou uvedeny ve Změnových listech stavebních prací, které jsou přílohou tohoto Dodatku. 

 
III. 

 
V čl. V. Cena díla, smlouvy o dílo č. 1838/2016_1 ze dne 30. 1. 2017, se tímto Dodatkem nahrazuje 
text odst. 1.2 textem:  
 
„1.2 Cena za zhotovení DPS 
453.352,- Kč bez DPH (slovy:čtyřistapadesáttřitřistapadesátdvěkorunyčeské )  
95.203,92 Kč DPH 21 % (slovy:devadesátpěttisícdvěstětřikorunyčeskédevadesátdvahaléře) 
548.555,92 Kč včetně DPH 
(slovy:pětsetčtyřicetosmtisícpětsetpadesátpětkorunčeskýchdevadesátdvahaléře)“ 
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a text odst. 1.7 textem: 
 
„1.7 Cena celkem 
1.143.352,-Kč bez DPH (slovy:jedenmilionjednostočtyřicettřitisícetřistapadesátdvěkorunyčeské)  
240.103,92Kč DPH 21 % (slovy:dvěstěčtyřicettisícjednostotřikorunyčeskédevadesátdvahaléře) 
1.383.455,92Kč včetně DPH (slovy: jedenmiliontřistaosmdesáttřitisícečtyřistapadesátpětkorun 
českýchdevadesátdvahaléře).“ 

 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo nemění. 

2. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží jeden (1) výtisk. 

4. Účastníci tohoto Dodatku prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sjednán na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují 
svými vlastnoručními podpisy. 

5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v 
Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v Registru smluv 
v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb. 
 

 
V. 

Seznam příloh 
 
Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy: 
- Změnový list 
 
 
 
V Praze dne: V Praze dne: 12.2.2020 
 
Za Objednatele Za Zhotovitele 
 
 
 
 
 
 
………………………………………   ……………………………………… 

 
  
 
 

 

Prof. Ing. ach. Michal Hlaváček 
jednatel 

 

JUDr. Libor Vávra  
 předseda Městského soudu v Praze 
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