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Evidenční číslo smlouvy dle evidence MČK: 1/00065293/2008/6/2020

Objednatel:
Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace
se sídlem Husovo nám. 87, 266 01 Beroun - Centrum
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 876
zastoupené: RNDr. Karin Kriegerbeckovou, Ph.D., ředitelkou
IČ: 00065293
bankovní spojení: KB Beroun, XXXXXXXXXXXX
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph,D., ředitelka
 (dále jen „objednate1“)

a

Zhotovitelé:
Ing. arch. ČEPELÁK JAN
místem podnikání: 148 00 Praha - Chodov, Zlešická 1846/1
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 11
a v seznamu autorizovaných osob vedeném Českou komorou architektů pod poř. č. 00 847
IČ:18949916
DIČ: XXXXXXXXXXXXXXXX
bankovní spojeni: XXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

a

Ing. Jan Červenák
místem podnikání: 198 00 Praha  - Hloubětín, v CHALOUPKÁCH 401/31
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha l4
IČ: 12268542
DIČ: XXXXXXXXXXXX
bankovní spojeni: XXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

I. Preambule

Vzhledem k tomu, že v případě projektu rekonstrukce objektu č.p. 1141 ul. S. K. Neumanna, Berouna
na budovu centrálního depozitáře sbírkových předmětů Muzea Českého krasu dle smlouvy o dílo č.
1/2008 ze dne 28. 5. 2008, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4 a dodatku č.
5 (dále jen „smlouva o dílo“), byla uveřejněna veřejná zakázka na stavbu depozitáře dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a vzhledem
k nepředpokládaným a neočekávaným okolnostem při rekonstrukci budovy z 50. let 20. století a její
relativní náročnosti, kdy je nutno řešit minimálně 23 změnových listů, a zahájení dodávek technologií,
kdy objednatel očekává vyšší nároky na autorský dozor a jeho součinnost se stavební firmou a
dodavateli, je původní předpoklad průměrných 14ti hodin měsíčně na výkon AD jako nedostatečný a
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je aktuálně nutno navýšit počet hodin a finančních prostředků na výkon autorského dozoru do aktuálně
předpokládaného termínu ukončení stavby v 12/2020 a je nutná úprava výkonu služeb autorského
dozoru, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 1/2008 ze dne
28. 5. 2008 (dále jen „dodatek“).

II. Změny smlouvy o dílo

1. Text odrážek čl. 5. odst. 5.1., věta první, druhá a třetí smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto
zněním:

Cena za dílo dle článku 2. je sjednána na základě dohody smluvních stran v souladu se
zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 1.408.800,-
Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.
K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 SB., o dani
z přidané 0hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 271.368,- Kč.
Celková cena za dílo včetně DPH činí 1.680.168,- Kč.

2. Text čl. 5. odst. 5.2. písm. e) a tabulka celkové ceny se ruší a nahrazující se tímto zněním:

e) výkon autorského dozoru

Sazba za 1 hod. bez DPH 550,- Kč
Cena bez DPH 15 měsíců x 22,4 = 336 hod. 184 800,- Kč
DPH 38 808,- Kč
Cena včetně DPH 223 608,- Kč

Celková cena činí:

Cena bez DPH 1 408 800,- Kč
DPH 271 368,- Kč
Cena včetně DPH 1 680 168,- Kč

3. Do čl. 6. odst. 6.5. smlouvy se přidává následující znění:

„Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedené služby dle čl. 5. odst. 5.2. písm. e)
smlouvy za každý kalendářní měsíc zpětně podle skutečně poskytnutých služeb s uvedením
časového rozsahu a označením, jaké služby byly poskytnuty.“

4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po
jednom výtisku.
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2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv objednatelem v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015
Sb., zákon o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.

V Berouně dne 16. 9. 2020

…………………………..
Ing. arch. Jan Čepelák

……………………..…………
RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D.

ředitelka

…………………………..
Ing. Jan Červenák


