
   
 
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci na realizaci Smlouvy na zpracování 
projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících plnění 

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
1. Objednatel 

 
Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace 
zastoupená:     prof. Ing. arch. Michalem Sedláčkem, ředitelem 
se sídlem:     Zelný trh 331/13, 602 00 Brno 
IČO:      05128820 
DIČ:      CZ05128820 
plátce DPH:    NE 
bankovní spojení (číslo účtu):   2001018746/2010 
kontaktní osoba: xxxxxx 
telefon:     xxxxxx 
e-mail:      xxxxxx 
ID datové schránky:   j9gzbpi 
 
(dále jen „Objednatel“) 

 
a 
 
2. Dodavatel 

 
VISUALOVE s.r.o. 
zastoupená:     Ing. arch. Jan Machát a Ing. arch. Michal Okleštěk 
se sídlem:    Údolní 495/19, 602 00 Brno - střed 
IČO:      05867550 
DIČ:      CZ05867550 
plátce DPH:    ANO 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 98296 
bankovní spojení (číslo účtu):   123-2495970277/100 
kontaktní osoba:    xxxxxx 
telefon:     xxxxxx 
e-mail:      xxxxxx 
ID datové schránky:   h2ndzkm 
 
(dále jen „Dodavatel) 
 

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“ 
 
 

II. SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 
 

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 8.4.2022 uzavřely v souladu s § 1746 odst. 2 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský 
zákoník“), smlouvu o spolupráci na realizaci Smlouvy na zpracování projektové dokumentace 
a poskytnutí souvisejících plnění (dále jen „Smlouva“). 

 



   
 
 

2. Předmětem Smlouvy bylo mimo jiné zpracování návrhu světelné a multimediální instalace v 
rámci projekčních prací na rekonstrukci podchodu pod hlavním nádražím - I. etapa (dále jen 
„Dílo“) 

 
3. Součástí Díla bylo dle Smlouvy také provedení následujících prací: 
 

• Autorský dozor při realizaci části stavby Světelná a multimediální stěna. 
• Asistence při uvedení instalace do provozu a zaškolení personálu ovládajícího 

světelnou instalaci. Technická pomoc při zkušebním provozu. 
 
Tyto práce byly definovány v příloze č. 2 Smlouvy. (dále také jen „Autorský dozor“) 

 
4. Smluvní strany se prostřednictvím tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě dohodly na tom, že 

Dodavatel provede Dílo v rozsahu stanoveném Smlouvou, avšak Autorský dozor ze strany 
Dodavatele prováděn nebude.  

 
5. Cena za provedení Díla dle Smlouvy byla sjednána včetně Autorského dozoru. Autorský dozor 

představoval v celkové Ceně za provedení Díla částku ve výši 58.680,- Kč bez DPH. Smluvní 
strany se tedy dohodly na tom, že tímto Dodatkem č. 1 bude upravena Cena za provedení 
Díla tak, že tato bude ponížena o hodnotu Autorského dozoru, který tak bude činit částku ve 
výši 430.320,- Kč bez DPH. 

 
6. Dodavatel se dle ujednání čl. III., odst. 5 Smlouvy zavázal uzavřít poddodavatelskou smlouvu 

s Generálním zhotovitelem dle závazného vzoru, který tvoří přílohu č. 1 ke Smlouvě. 
Vzhledem k tomu, že poddodavatelská smlouva obsahuje závazek Dodavatele provést pro 
Generálního zhotovitele tentýž autorský dozor, je třeba upravit smluvní vztah mezi 
Dodavatelem a Generálním zhotovitelem v tom směru, že z této bude autorský dozor 
vypuštěn. 
 
 

III. ZMĚNA SMLOUVY 
 
7. V souladu s předchozími odstavci tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany tak tímto dodatkem 

mění ujednání Smlouvy následně: 
 

o Ujednání čl. IV. CENA, odst. 8 Smlouvy se mění tak, že se nahrazuje tímto 
textem: 

 
„8. Celková cena za splnění předmětu této Smlouvy činí 430.320,- Kč bez DPH 
(dále jen „Cena“).“ 

 
o Ze čtvrtého odstavce Přílohy č. 2 – Specifikace díla a souvisejících plnění se 

vypouští text poslední věty: 
 

„V rámci autorského dozoru (AD - SMI) bude Poddodavatel řešit světelnou a 
multimediální instalaci a poskytovat součinnost Dodavateli.“ 

 



   
 
 

o Z části Přílohy č. 2 – Specifikace díla a souvisejících plnění, která je označena 
jako „Poptávané stupně projektu (Smlouva se zadavatelem)“ se vypouští 
následující text: 

„4. Autorský dozor (AD - SMI) 
 

• Autorský dozor při realizaci části stavby Světelná a multimediální stěna. 
• Asistence při uvedení instalace do provozu a zaškolení personálu ovládajícího 

světelnou instalaci. Technická pomoc při zkušebním provozu.“ 
 

 
IV. ZÁVAZEK UZAVŘÍT DODATEK K PODDODAVATELSKÉ SMLOUVĚ 

 
8. S přihlédnutím k souhlasnému prohlášení, které je předmětem odstavce č. 6 tohoto Dodatku 

č. 1 se Dodavatel zavazuje bezodkladně uzavřít s Generálním zhotovitelem dodatek 
k poddodavatelské smlouvě ze dne 12.4.2022 ve znění závazného vzoru, který tvoří přílohu 
č. 1 tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě. 
 
 

V. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 

9. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z tohoto Dodatku č. 1 se řídí českým 
právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají 
donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud tento Dodatek č. 1 
nestanoví jinak. 

 
10. Všechny spory vznikající z tohoto Dodatku č. 1 a v souvislosti s ním budou dle vůle Smluvních 

stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 
 
11. Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.  
 
12. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru 

smluv podle Zákona o registru smluv. 
 
13. Dodavatel uděluje svůj souhlas s úplným zveřejněním obsahu tohoto Dodatku č. 1, jakož i se 

zveřejněním všech dalších smluvních dokumentů vztahujících se k plnění veřejné zakázky na 
základě Smlouvy. 
 

 
Přílohy 
 
1. příloha č. 1: Závazný vzor dodatku k poddodavatelské smlouvě 
 
 
 
V Brně dne 25.10. 2022     V Brně dne 25.10. 2022 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
Objednatel      Dodavatel 
prof. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel KAM  Ing. arch. Jan Machát, jednatel a  

Ing. arch. Michal Okleštěk, jednatel 



   
 
 

 
Příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě 

 
Závazný vzor dodatku č. 1 k poddodavatelské smlouvě 

 
Dodatek č. 1 k poddodavatelské smlouvě ze dne 12.4.2022 

 
Tomáš Dvořák architekti s.r.o. 
IČO: 27661334 
se sídlem Rajhradská 736/12, 619 00 Brno 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou C 49873 
zastoupená Ing. arch. Tomášem Dvořákem, jednatelem 

 (dále jen jako „Dodavatel“ na straně druhé) 
 
a  
 
VISUALOVE s.r.o. 
IČO: 05867550 
se sídlem Údolní 495/19, 602 00 Brno 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou C 98296 
zastoupená Ing. arch. Janem Machátem a Ing. arch. Michalem Okleštěkem, jednateli 
 
 (dále jen jako „Poddodavatel“ na straně druhé) 

(Dodavatel a Poddodavatel jsou dále označováni společně také jako „Smluvní strany“ a tento 
Dodatek č. 1 dále jako „Dodatek č. 1“) 

 
1. Mezi smluvními stranami byla dne 12.4.2022 uzavřena Poddodavatelská smlouva, jejímž 

předmětem bylo zpracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejícího plnění a využití 
kapacit a odbornosti Poddodavatele pro část plnění předmětu Veřejné zakázky. 

 
2. Plněním dle Smlouvy se rozumí zpracování návrhu světelné a multimediální instalace ve všech 

stupních projektové dokumentace dle smlouvy na Veřejnou zakázku, a využito know – how 
Poddodavatele. Součástí plnění je inženýrská činnost, součinnost při výběru zhotovitele stavby a 
výkon autorského dozoru projektanta, a to vše v souvislosti se světelnými a multimediálními 
instalacemi, nebude-li tyto činnosti oprávněn vykonávat přímo Dodavatel. 

 
3. Mezi Kanceláří architekta města Brna, příspěvkovou organizací a Poddodavatelem byl uzavřen 

dodatek ke smlouvě o spolupráci na realizaci projektové dokumentace ze dne 8.4.2022, která se 
týká téhož plnění. Dodatkem došlo k vypuštění předmětu plnění v podobě výkonu autorského 
dozoru projektanta v souvislosti s výše uvedenými světelnými a multimediálními instalacemi. 

 
4. Dodavatel a Poddodavatel tímto Dodatkem č. 1 k Poddodavatelské smlouvě mění text 

Poddodavatelské smlouvy následně: 
 

o Z textu poslední věty čl. II., odst. 2 Poddodavatelské smlouvy se vypouští text:  
„a výkon autorského dozoru“ 



   
 
 

5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními 
stranami. 

 
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly a že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho 
obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 
7. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž z nichž každá Smluvní strana obdrží 

po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení Dodavatel předloží Zadavateli. 
 
 

 
 
V Brně dne 25.10.2022       V Brně dne 25.10.2022 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
Dodavatel      Poddodavatel 
Ing. arch. Tomáš Dvořák jednatel   Ing. arch. Jan Machát, jednatel a 
       Ing. arch. Michal Okleštěk, jednatel 
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