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Dodatek č.  1      

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. 2/2016  

"Centrum odborného vzdělávání řemesel – zpracování projektové dokumentace"  

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková 

organizace 

se sídlem Smetanova 66, 466 01 Jablonec nad Nisou 

IČ: 001 40 147 

DIČ: CZ00140147 

zastoupený Mgr. Martinem Kubáčem, ředitelem 

bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

Hlaváček – architekti, s.r.o. 

se sídlem Vítězné náměstí 2/577, Praha 6, 160 00 

IČ: 259 26 497 

DIČ: CZ25926497 

osoba oprávněná podepsat smlouvu: prof. Ing. arch. Michal Hlaváček 

bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 

evidence: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka C176480 

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

takto: 

 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 7. 2016 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti, 

vedenou objednatelem pod č. 2/2016, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést 
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dílo „Centrum odborného vzdělávání řemesel – zpracování projektové dokumentace“ (dále 

jen „smlouva“).  

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky analogiky dle  222 odst. 6 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon")  pro změny projektu 

„na úrovni DSP oproti DSP“ – Chladicí jednotky, Úpravy objektů z důvodu požadavků 

NPÚ, Akustické podhledy a nové projednání s  dotčenými orgány (HZS, KHS, NPÚ, 

Životní prostředí) a dále analogicky dle  222 odst. 4 zákona pro změny projektu „Návrh 

nové trafostanice“.  

3. V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající v provedení dodatečných prací, 

které nebyly ve smlouvě sjednány a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Potřeba 

dodatečných prací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro další průběh a dokončení 

stavby. Podrobný rozpis prací včetně konkrétního odůvodnění jejich nepředvídatelnosti, 

nezbytnosti pro dokončení díla je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.  

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o dodatečné práce tak, jak 

vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

navyšuje o částku 365 420 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

  

Cena díla dle smlouvy bez DPH  1 479 000 Kč  

Cena změny závazků ze smlouvy analogicky dle § 222 

odst. 6 zákona č. 134/2016  bez DPH 

155 000 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy analogicky dle § 222 

odst. 4 zákona č. 134/2016  bez DPH 

147 000 Kč 

Cena díla po připočtení ceny dodatečných stavebních 

prací bez DPH 

1 781 000 Kč 

DPH    374 010 Kč 

Cena díla po připočtení ceny dodatečných stavebních 

prací včetně DPH 

 

2 155 010 Kč 

 

Podrobný rozpis ceny se mění následovně: 

c) cena ze zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (včetně soupisu 

prací, dodávek a služeb): 
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původní cena: 

 540.000,- Kč (slovy: pět set čtyřicet tisíc korun českých) bez DPH, 

 653.400,- Kč (slovy: šest set padesát tři tisíc čtyři ta korun českých) včetně DPH, 

nově sjednaná cena: 

 689 000,- Kč (slovy: šest set osmdesát devět tisíc korun českých) bez DPH, 

 833 690,- Kč (slovy: osm set třicet tři tisíc šest set devadesát korun českých) 

včetně DPH, 

e) cena za obstarání všech příslušných pravomocných povolení zahrnující také 

výdaje spojené s úhradou všech správních poplatků: 

původní cena 

 60.000,- Kč (slovy: šedesát tisíc korun českých) bez DPH, 

72.600,- Kč (slovy: sedmdesát dva tisíc šest set korun českých) včetně DPH 

nově sjednaná cena: 

 66 000,- Kč (slovy: šedesát šest tisíc korun českých) bez DPH, 

 79 860,- Kč (slovy: sedmdesát devět tisíc osm set šedesát korun českých) včetně 

DPH, 

Ostatní ceny dle článku VII, bod 2 smlouvy se nemění. 

 

Nově se sjednává cena za: 

- Zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby trafostanice 

(včetně soupisu prací, dodávek a služeb): 

 147 000,- Kč (slovy: sto čtyřicet sedm tisíc korun českých) bez DPH, 

 177 870,- Kč (slovy: sto sedmdesát sedm tisíc osm set sedmdesát korun 

českých) včetně DPH. 

4. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na stanovení termínu 

pro předání jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby trafostanice a to 

v těchto termínech: 

 Termín pro předání DPS + dokladová část od příslušných dotčených orgánů, současně 

s vydaným stavebním povolením: nejpozději do 75 dnů od nabytí účinnosti 

dodatku 

 Termín pro předání pravomocného stavebního povolení současně s DPS potvrzenou 

od stavebního úřadu: ve lhůtách správních orgánů 

 

Ostatní termíny stanovené dle článku IV., bod 1 smlouvy se nemění. 

 



4 

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

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

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 

zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i 

v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto 

dnem. 

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.  

 

 

V Jablonci nad Nisou dne: 20. 7. 2017    V Praze dne: 20 .7. 2017 

 

 

 

……………………………… ………………………… 

 Mgr. Martin Kubáč                                                                 prof. Ing. arch. Michal Hlaváček    

         ředitel školy                                                                               jednatel společnosti 

 

 

  

 

 

 

 

                                         

       

                                                                                                                                                     


