
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace 

IČ: 00377015, 

se sídlem Plzeň, Pod Vinicemi 9, PSČ 30100 

vedená u KS v Plzni, v oddílu Pr, vložce 33 

zastoupena Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem 

dále jako „Objednatel“ 

a 

INGEM a*s. 

IČ:63504006 

se sídlem Plzeň, Barrandova 26, PSČ 32600 

vedená u KS v Plzni, v oddílu B, vložce 465 

zastoupena Janem Michálkem, členem 

představenstva 

dále jako „Zhotovitel“ 

tento 

d o d a t e k  č .  1  

k e  s m l o u v ě  o  d í l o  č .  2 9 / C / 1 4  

ve smyslu ust. § 2358 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

dále jako „Smlouva“ 

I. 
Úvodní ustanovení 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 19. prosince 2014 smlouvu o dílo Č. 29/C14, jejímž předmětem je 

zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení a provedení inženýrské činnosti k vydání 

pravomocného Rozhodnutí o umístění stavby ve vztahu k realizaci akce: „Rozšíření areálu ZOO a 

BZ m. Plzně - Sloni na Mži. DUR 
11

 (dále jako „Smlouva“). 

II. 
Změna smlouvy 

2.1. Uzavřením tohoto dodatku smluvní strany mění dosavadní znění Smlouvy, a to vtom rozsahu, že: 

2.1.1. Znění 51. III odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

„ Cena za dílo činí v Kč bez DPH: 

a) ..........................................................................................................  zhotoveni 
projektové dokumentace pro územní řízení. .................................................  211,500,- KČ 
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b) ..........................................................................................................   úhrada za 

poskytnuti licence zhotovitelem objednateli ..................................................  25.000 EUR



c) inženýrská činnost k vydáni pravomocného 

 

Rozhodnutí o umístění stavby ...................................................................  35.000,
%

Kč 
Celková cena za dílo v Kč bez DPH ........................................................... 1.246*500,- Kč 

2.1.2. Znění ČI. IV odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním vzhledem k 

nutnosti předchozího schválení nového Územního plánu města Plzně: 
„ Doba plnění: 

Dílo podle bodu a) a b) Článku II. smlouvy musí být předáno nejpozději do 31. 3. 2017. “ 

2.1.3, Znění čl. V odst. 6 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

„Zhotovitel dílo zhotoví tak, aby nedošlo k porušení práv třetích osob z hlediska 

ustanovení zákona Č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Zhotovitel je 

povinen získat od nositele práv, společnosti *. k předmětům ochrany podle autorského 

zákona zařazeným do díla licenci k užití díla v neomezeném rozsahu pro účely vyplývající 

z této smlouvy, tj. pro účely zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí. Licence musí 

zahrnovat též svolení ke zpracování či jiné změně díla, spojení díla s jinými díly či prvky a 

svolení k poskytnutí oprávnění tvořící součást licence třetí osobě podlicenčně a k 

postoupení licence třetí osobě. Zhotovitel ie povinen uhradit nositeli práv odměnu za 

poskytnutí takové licence ve výši 25.000 EUR* V případě, že zhotovitel poruší povinnosti 

uvedené v tomto odstavci, odpovídá objednateli za vzniklou škodu.“ 

2.1.4. Vzhledem k tomu, že se společností  byla uzavřena dohoda o odměně za poskytnutí licence 

ve výši 25.000 EUR, a Objednatel již Zhotoviteli uhradil na základě smlouvy o dílo č. 

29/C/14 ze dne 19. 12.2014 a na základě faktury Zhotovitele č. 150377 ze dne 13.7.2015 

splatné dne 15.8.2015, částku 1.210.000 Kč vč. DPH, zavazuje se tímto Zhotovitel 

bezodkladně provézt vyúčtování uhrazené částky a rozdíl (přeplatek) vrátit na účet 

Objednatele vedeném u 

Pro přepočet platby společnosti  bude použit kurz Eur ke dni uzavření licenční smlouvy se 

společností  

2.2. Všechna ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v účinnosti v nezměněné podobě.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÍH. 
Závěrečná ustanovení* 

3.1. Tento dodatek je účinný okamžikem, jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis. 

3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, že s j eho obsahem souhlasí a na 

důkaz toho připojují osoby oprávněné za smluvní strany jednat níže své podpisy. 

Objednatel Zhotovítel 

Zoologická a botanická zahrada 

města Plzně, příspěvková 

organizace INGEM as. 

Ing. Jiří Trávníček, ředitel Jan Michálek, člen představenstva 
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