
Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo 

č. 489/2014 

Uzavřená podle§ 536 zákona č . 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

a § 61 zák . č. 121/2000 Sb. autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů a je uzavřena mezi 

těmito stranami 

Objednatel: 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

Zastoupený: 

Se sídlem: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu : 

Zástupce pro věci smluvní: 
Adresa pro doručování: 

Zhotovitel: 

AND spol. s r. o. 

Zastoupená: 

Se sídlem: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu : , 

Zástupce pro věci smluvní: 
Adresa pro doručován í : 

i 

I. 

Smluvní strany 

Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem 

U Trojského zámku 120/3 
00064459 
CZ00064459 
První městská banka 

Mgr. Miroslav Bobek, ředitel 
U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 Troja 

Ing. arch. Vratislavem Dandou, jednatelem 

Petra Bezruče 25/925, 182 00 ~raha 8 
40767141 
CZ40767141 
Komerční banka, a . s.,pobočka Praha 5 

Ing. arch. Vratislav Danda 
AND, spol. sr.o., Petra Bezruče 925/25, 182 00 Praha 8 



Stavba: 
Místo: 
Investor: 

li. 
Identifikace akce 

Expozice vzácných papoušků 
Zoologická zahrada hl. m. Prahy 
Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

Smluvní strany se dohodly na následujícím rozšíření plnění: 

v. 
Cena 

Odstavec 1. c) 2. se nahrazuje tímto ustanovením: 

2. Plnění - výkon autorského dozoru a dohledu - se rozšiřuje v souladu s harmonogramem stavby o 

pět měsíců, tj . do 30. 11. 2016 při zachování postupu dle odstavce 1. c) 1. V případě prodloužení 

lhůty výstavby na další období bude autorský dozor fakturován za každý další měsíc, v němž 

bude dozor vykonáván, a to za stejných platebních podmínek. 

IX. 

Ostatní ujednání 

Čl. IX. Ostatní ujednání se doplňuje o odstavec č . 10, č.11 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a 

souhlasí s tím, že text tohoto dodatku a dotčené smlouvy bude zveřejněn prostřednictvím 

objednatele v registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že nic z obsahu tohoto dodatku a dotčené 

smlouvy nepovažuje za obchodní tajemství a také souhlasí se zveř~jněním osobních údajů v 

dodatku a dotčené smlouvě obsažených. 

11. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a dotčené smlouvy v plném rozsahu 

včetně osobních údajů ve smlouvě a dodatku obsažených, jakož i všech úkonů a okolností s 

touto smlouvou a dodatkem souvisejících, či poskytnutím informace třetím osobám o této 

smlouvě či podstatných částech této smlouvy a dodatku za podmínek definovaných zákonem č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na 

informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu smlouvy a dodatku nepovažují za 

obchodní tajemství. 



Ostatní ujednání této smlouvy o dílo zůstávají beze změny v platnosti. 

V Praze, dne: 2 2 ~02- 2017 

Mgr. Miroslav Bobek 
ředitel 

Zhotovitel: 

Ing. arch. Vratislav Danda, 
jednatel 

A N D, spol. s r. o. 
architektonický atelier 
Petra Bezruče 25/925 

architektonický atelier 18200 Praha8 (4) 




