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SMLOUV A O DÍLO 
Oodatek č . 1 

Smluvní strany 

BcA. Petr lIo1 eč e k 
IČ~: 02517361 , DIČ: CZ9 \080 16071 

se sldlem Bubenská 11 58/17 17000 Praha 7 - Holešovice 

bankovní Spojení: 287051154/0300 

(dále jen" autor a) na stran ě j edné 

a 

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 

IČO: 00023841, DIČ: CZ00023841 

se sídlem Ruská 2412/85 100 05 Praha \O , 
který zastupuje: MUDr. Irena Maříková , MBA, ř e ditelka 

(dále jen " objednatel") na stran ě druhé 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a rokli tento 

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 09. 11.2022 

I. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly, že článek č. IV, smlouvy - odměna se mění a nově celý zní taJ...'to: 

IV. Odměna 

4.1. Autorovi náleží za zhotovení díla a udělení výhradní licence k dílu jednorázová odměna. 

Odměna autora se stanoví dohodou smluvních stran na základě předloženého úplného rozpočtu, 

který tvoří přílohu č. I této smlouvy, ve výši 462.700,00 Kč (slovy: čtyři sta šedesát 

dva tisíc sedm set korun českých) celkem za všeclmy části díla. Tato částka nezahrnuje daň 

z přidané hodnoty (DPH) v zákonem stanovené výši. 

4.2. Odměna je splatná takto: Záloha ve výši 230 000 Kč bude zaplacena po odevzdání obsahových 

scénářů autorovi, a to nejpozději do 25. II. 2022 na základě autorem vystavené zálohové 

faktury. Doplatek ve výši 232700 Kč bude zaplacen po úplném dokončení a předání celého 

díla (všech jeho částí). Odměna je splatná bezhotovostně převodem na bankovní účet autora 

uvedený v záhlaví této smlouvy, a to vždy do patnácti (15) dnů ode dne vystavení faktury 

objednateli. Odměna je uhrazena dnem připsáním celé její částky na bankovní účet autora. 

4.3. Smluvní strany si výslovně dojednaly, že v odměně autorajsou zahrnuty veškeré náklady autora 

vmiklé mu v souvislosti se zhotovením díla. 

;f G. ~( 2.0t'Z. V praze dne ................... . 
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BeA. Petr Holeček 

V Praze dne .f't:./1.: .. 2P})-

MUDr. I Maffková, MB A, ředitelka 

Institut 
postgraduálního vzdě'áváni 

ve zdravo:" cM 
ředit .... .'il'. i 

100 05 Prah 10 Ruská 85 I 


