
DODATEK č. 1
KU.IPO1M5XTO

ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

(dále jen „objednatel“

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem. MBA hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: 
IČO:

Ing. Pavel Hájek, náměstek hejtmana 
70890749

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100

a

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Pelhřimov
sídlo: Na Obci 1879, 393 01 Pelhřimov
zastoupený: Ing. Lubomírem Nechvátalem, předsedou OMS
IČ: 67777546
Bankovní spojení: GE Capital Bank
Číslo účtu: 501203834/0600
(dále jen „zhotovitel“)

Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Pavel Hájek 
za zhotovitele: Ing. Lubomír Nechvátal.

V technických věcech jedná za objednatele: Ing. Jiří Bartoš 
za zhotovitele: Ondřej Zhorný

II.

1. Tímto Dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“) se mění Smlouva o dílo, která byla 
uzavřená smluvními stranami dne 30. 9. 2021 (dále jen „smlouva“) takto:

1.1. Článek 6. Cena za dílo se ruší a nahrazuje se novým článkem 6. Cena za dílo tohoto 
znění:

6. Cena za dílo

6.1. Objednavatel se zavazuje za řádně a v souladu s touto smlouvou provedené dílo 
zaplatit sjednanou cenu díla.

6.2. Cena za dílo se stanovuje následujícím způsobem:
1. Za řádné evidování spodních čelistí a řádné provedení hodnotící zprávy, včetně 

dodržení termínu a celkové metodiky ze strany zhotovitele náleží zhotoviteli pevná 
cena 7 000 Kč. Zhotovitel není plátcem DPH.

1



2. Za každých započatých 10 ks rádných čelistí náleží zhotoviteli pevná cena 100 Kč. 
Zhotovitel není plátcem DPH.

3. Náhrada za výkup studijního materiálu bude stanovena dle části 2.1 v článku 2. 
Předmět smlouvy. Zhotovitel není plátcem DPH.

4. Celková cena za dílo nepřesáhne pevnou cenu 193 750 Kč. Zhotovitel není plátcem 
DPH.

2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

III.

1) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží jedno.

2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správa - Registru smluv. Právní vztahy 
vzniklé před účinností tohoto dodatku se řídí smlouvou ve znění před uzavřením tohoto 
dodatku.

3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pelhřimově dne 24, 11.2022 28. 11. 2022
V Jihlavě dne ....................
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