
 

 

č.j. MSMT-16/2020-112 

Dodatek č.1 ke 

Smlouvě o dílo ze dne 9.10.2020 

Uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění platných předpisů 

 (dále jen „dodatek“) 

 

ČL. 1 SMLUVNÍ STRANY:  

Objednatel:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
 se sídlem:       Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 
 jednající:    Mgr. Eva Vondráčková, ředitelka odboru majetkoprávního a veřejných zakázek 
 IČO:                00022985 
 bankovní spojení: ČNB, Praha 
 číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“, na straně jedné) 

 

Zhotovitel:  Ing. Ivan Lipovský, CSc.  
 se sídlem:  Lutovítova 424/30, 278 01 Kralupy nad Vltavou  

IČ:  13728211  
 DIČ 531015082 

Bankovní spojení: UniCredit Bank 
číslo účtu:   
zapsaný v Živnostenském rejstříku   
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé) 

(dále společně také jen „smluvní strany“) 

 

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem 
dne 9.10.2020 (dále jen "smlouva") následovně: 

 

ČL. 2 PŘEDMĚT DODATKU 

Předmětem dodatku je k závěrům posouzení stavebně technického stavu budovy na adrese Karmelitská 
378/17; parcelní číslo 397; k.ú.  Malá Strana, obec Praha, zpracování výkazu výměr a jeho ocenění 
v propočtu nákladů s použitím cen návazně na platnou verzi ceníku URS. 

 

ČL. 3 TERMÍN PLNĚNÍ 

Zhotovitel předá protokolárně objednateli sjednaný předmět plnění do 31.1.2021. Vlastnické právo 
k předmětné dokumentaci a dalším dokumentům a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla, 
přechází na objednavatele dnem jejich převzetí objednavatelem. 
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ČL. 4 SMLUVNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Cena za řádně provedené a předané dílo a další výkony je stanovena mezi smluvními stranami podle 
zákona o cenách dohodou jako cena maximální a nejvýše přípustná, vychází z předpokládané pracnosti a 
běžných cenových zvyklostí, zahrnuje veškerá rizika, vlivy, činnosti a náklady zhotovitele související 
s provedením díla dle čl. 2 tohoto dodatku a činí 30.000,- Kč (slovy: třicettisíc korun českých). Cena je 
konečná, protože zhotovitel není plátcem DPH. 

 

ČL. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. 

 

V Praze dne …………………… 
 
 
 

……………………………………… 
Ing. Ivan Lipovský, CSc. 

za zhotovitele 

V Praze dne …………………… 
 
 
 

……………………………………… 
Mgr. Eva Vondráčková 

za objednatele 

 


