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DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ  O  DÍLO 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů  

Číslo smlouvy o dílo objednatele: D/003/2020 

Smluvní strany 

Objednatel: 

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace 

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

zastoupená: doc. Ing. arch. Michalem Sedláčkem, ředitelem  

IČO:  05128820 

bankovní spojení:    Fio banka, a.s.,  IČO: 61858374 

 V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, 

  číslo účtu: 2001018746/2010, 

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel 

ve věcech technických je oprávněn jednat: 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel: 

Sdružení Pelčák a partner architekti – HBH Projekt 

tvořené z:  

Pelčák a partner architekti, s.r.o. 

se sídlem: Dominikánské náměstí 656/2, Brno - město, 602 00 

zastoupená: prof. Ing. arch. Petrem Pelčákem 

IČO: 28270355 

bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s. 

číslo účtu: 212054246/0600 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. C 57671 

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: 

ve věcech technických je oprávněn jednat: 

a 

HBH Projekt spol. s.r.o. 

se sídlem: Kabátníkova 216/5, Brno, 602 00 

IČO: 449 619 44 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 17.1.2020 uzavřeli na základě výsledků

zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Urbanisticko-dopravní studie na řešení silničního
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koridoru X43 a jeho okolí v úseku od MÚK Bosonohy po městskou část Brno-Kníničky“ 

Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zpracování urbanisticko-dopravní studie, přičemž 

k této smlouvě uzavřeli dne 29.4.2020 dodatek č. 1 (dále společně jen „Smlouva“). 

2. Po odevzdání Díla vyvstala potřeba doplnit do Díla nadhledové vizualizace navrženého řešení

silničního koridoru X43 v lokalitě od mimoúrovňové křižovatky Bosonohy po městskou část

Brno-Kníničky, a to na podkladu předané letecké zákresové fotografie, která je přílohou č. 1

tohoto dodatku, a způsobem odpovídajícím požadavkům na Dílo uvedeným ve Smlouvě a

předanému Dílu jako takovému (dále jen „Předmět dodatku“).

3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek na základě odst. 3.8. Smlouvy a v souladu s § 222

odst. 4 ZZVZ, neboť v případě Předmětu dodatku se nejedná o změnu, která by měnila

celkovou povahu Díla, přičemž hodnota této změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní

veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty Smlouvy.

4. Smluvní strany se tak na základě shora uvedeného dohodly, že Zhotovitel provede na svůj

náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu a za sjednanou cenu pro Objednatele Předmět

dodatku, a to při respektování veškerých podmínek uvedených ve Smlouvě, za kterých bylo

provedeno původní Dílo, a to včetně licenčních ujednání, pokud není v dodatku sjednáno

jinak.

5. Cena za Předmět dodatku je sjednána dohodou Smluvních stran a činí 19.000,- Kč bez DPH.

6. Zhotovitel je povinen provést Předmět dodatku nejpozději do 04.12.2020 (termín pro předání

a převzetí dokončeného Předmětu dodatku). O předání Předmětu dodatku sepíší Smluvní

strany předávací protokol.

7. V případech, kdy tento dodatek nestanovuje práva a povinnosti vztahující se na provádění

Předmětu dodatku nebo je nestanovuje dostatečně určitě, se přiměřeně použijí ta ustanovení

Smlouvy, která jsou svým významem a účelem nejpřiléhavější.

8. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění

tohoto dodatku v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.

9. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a jeho text odpovídá jejich pravé a

svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy dodatku: 

Příloha č. 1 Letecká zákresová fotografie 

V Brně dne V Brně dne  

Za Objednatele:   Za Zhotovitele: 

doc. Ing. arch. Michal Sedláček prof. Ing. arch. Petr Pelčák 

ředitel  jednatel

20.11.2020 20.11.2020




