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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo

I.

Smluvní strany
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Kraj Vysočina
se sídlem: 
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen 
IČO:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „objednatel")

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
Ing. Bc. Martin Hyský, radní kraje
70890749
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

a

Českomoravská myslivecká jednota, Okresní myslivecký spolek Pelhřimov
sídlo: Na Obci 1879, 393 01 Pelhřimov
zastoupený: Ing. Lubomírem Nechvátalem, předsedou OMS
IČ: 67777546
Bankovní spojení: GE Capital Bank
Číslo účtu: 501203834/0600
(dále jen „zhotovitel")

II.

1. Tímto Dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek") se mění Smlouva o dílo, která byla 
uzavřená smluvními stranami dne 23. 9. 2019 (dále jen „smlouva") takto:

1.1. Článek 6. Cena za dílo se ruší a nahrazuje se novým článkem 6. Cena za dílo tohoto 
znění:

6. Cena za dílo

6.1. Objednavatel se zavazuje za řádně a v souladu s touto smlouvou provedené dílo 
zaplatit sjednanou cenu díla.

6.2. Cena za dílo se stanovuje následujícím způsobem:
1. Za řádné evidování spodních čelistí a řádné provedení hodnotící zprávy, včetně 

dodržení termínu a celkové metodiky ze strany zhotovitele náleží zhotoviteli pevná 
cena 5 000 Kč. Zhotovitel není plátcem DPH.

2. Za každých započatých 10 ks řádných čelistí náleží zhotoviteli pevná cena 100 Kč. 
Zhotovitel není plátcem DPH.

3. Náhrada za výkup studijního materiálu bude stanovena dle části 2.1 v článku 2. 
Předmět smlouvy. Zhotovitel není plátcem DPH.

4. Celková cena za dílo nepřesáhne pevnou cenu 185 600 Kč. Zhotovitel není plátcem 
DPH.
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1.2. Článek 8. Placení díla se ruší a nahrazuje se novým článkem 8. Placení díla tohoto 
znění:

8. Placení díla

8.1. Zhotovitel má právo na zaplacení díla za jeho plnění podle této smlouvy na základě 
faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

8.3. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kraj 
uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Krajem takto 
provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se 
výši DPH fakturované zhotovitelem.

8.4. Faktura bude vystavena do 10. 12. 2020 a bude mít stanovenou splatnost 10 dnů ode 
dne doručení faktury objednateli. Nebude-li faktura splňovat veškeré předepsané 
náležitosti daňového dokladu, popř. bude-li obsahovat jiné zřejmé nesprávnosti, má 
objednatel právo vrátit fakturu zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě splatnosti a zhotovitel nemá 
právo na zaplacení smluvní pokuty. Po doručení řádně vystavené faktury běží znovu 
sjednaná lhůta splatnosti.

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

III.

1) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží jedno.

2) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 

nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 

v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Dodatek nabývá platnosti 
dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci účastníků smlouvy a účinnosti dnem 
uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
splní objednatel.

V Pelhřimově dne
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v za zlrátovitele
Ing. Lubofnír Nechvátal

předseda QMS

V Jihlavě dne

za objednatele 
Ing. Bc. Martin Hyský

radní kráje
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