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Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 7.11.2013 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění jeho 
pozdějších změn (dále jen „OZ“) 

mezi stranami: 

Česká republika  - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu 

IČ:    00023817 

se sídlem.   Šrobárova 48, PSČ: 100 41, Praha 10 

zastoupen:   PharmDr. Zdeňkem Blahutou, ředitelem 

bankovní spojení: 623101/0710 

 (dále jen "Objednatel")  

a 

Ing. arch. Josef Smutný 

IČ:    45742987 

DIČ:    Zhotovitel není plátce DPH 

se sídlem:  U Prosecké školy 852/2c, 190 00 Praha 9 

bankovní spojení: č.ú. 241503389/0800 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen jako „smluvní strany“ nebo „strany smlouvy“) 

 

Článek 1. 

Úvodní ustanovení 

1.01 Dne 7. 11. 2013 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž 
předmětem je mj. vypracování realizační projektové dokumentace pro provádění stavby 
„Rekonstrukce společenského sálu a předsálí v přízemí budovy SÚKL č. 24“ na adrese Šrobárova 
48, 100 41 Praha 10, včetně projektu interiéru (dále také jen „Dílo“). Dne 9. 4. 2014 byl mezi 
smluvními stranami uzavřen dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem byla úprava (rozšíření) 
rozsahu Díla. 

1.02 Vzhledem k tomu, že 

 v  průběhu realizace stavby došlo ke změně, která vyvolala zároveň potřebu změny 
rozsahu Díla (dále jen „Změna“) nad rámec předmětu Díla definovaného původní 
Smlouvou ve znění dodatku č. 1, v důsledku čehož dojde ke zvýšení smluvní ceny Díla 
o částku 18 000,- Kč, 

 v souladu se zněním čl. 4.07 Smlouvy byla tato Změna popsána a specifikována v Zápise 
o změně-Změnovém listu č. 1, potvrzeném podpisy oprávněných osob Objednatele 
i Zhotovitele a tvořícím přílohu č. 1  tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) 

 s ohledem na znění článku 4.07 Smlouvy je podepsaný Zápis o změně-Změnový list č. 1 
podkladem pro uzavření tohoto Dodatku, 

 v průběhu plnění Smlouvy došlo ke změně kontaktních osob, 
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je třeba upravit stávající znění Smlouvy tak, jak je uvedeno v článku 2 tohoto Dodatku. Na 
základě uvedených skutečností sjednávají Objednatel a Zhotovitel na základě své shodné vůle 
tento Dodatek, kterým se Smlouva mění tak, jak je uvedeno v následujícím Článku 2. 
 
 

Článek 2. 

Změna Smlouvy  

2.01 Dosavadní znění odst. 1.03 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím ustanovením: 

„Podrobná specifikace Díla a jeho rozsahu je obsažena v čl. 2 a v Příloze č. 1 a v Příloze č. 4 této 
Smlouvy.“ 

2.02 Dosavadní znění odst. 5.01 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím ustanovením: 

„V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění jeho pozdějších změn, se smluvní 
strany se dohodly na smluvní ceně za celé bezvadné Dílo specifikované v čl. 1 a čl. 2. a v Příloze 
č. 1 a č. 4 této Smlouvy ve výši: 

Cena bez DPH 273 500,- Kč (slovy dvě sta šedesát sedm tisíc pět set korun českých ) 
Zhotovitel není plátcem DPH 
Cena celkem 273 500,- Kč vč. DPH (slovy dvě sta šedesát sedm tisíc pět set korun českých) (dále 
také jen „konečná cena“). 

Ceny jednotlivých částí Díla jsou uvedeny v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí této Smlouvy“ 

2.03 Dosavadní znění odst. 8.01 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím ustanovením: 

„Kontaktními osobami ve věci plnění této smlouvy jsou: 

Za Objednatele: 

Jednání ve věcech smluvních- podepisování smluv, příloh a dodatků 

PharmDr. Zdeněk Blahuta, tel. 272 185 199, email: zdenek.blahuta@sukl.cz  

Jednání ve věcech technických - podepisování všech ostatních dokumentů  

Ing. Tereza Kotherová, tel. 282 185 808, email: tereza.kotherova@sukl.cz 
 
Za Zhotovitele: 

Jednání ve věcech smluvních- podepisování smluv, příloh a dodatků 

Ing. arch. Josef Smutný, tel. XXX, -mail: josefsmutny@volny.cz 

Jednání ve věcech technických - podepisování všech ostatních dokumentů 

Ing. arch. Josef Smutný, tel. XXX, -mail: josefsmutny@volny.cz 

Telefonní číslo Zhotovitele pro uplatnění reklamace: XXX 

Email Zhotovitele pro uplatnění reklamace: josefsmutny@volny.cz“ 

 

2.04 Tímto Dodatkem se aktualizují přílohy Smlouvy, a to následovně: 

a) Doplňuje se nová Příloha č. 4 Smlouvy – Zápis o změně – Změnový list č. 1, která tvoří Přílohu č. 
1 tohoto Dodatku, 

b) Stávající Příloha č. 2 Smlouvy se nahrazuje Přílohou č. 2  tohoto Dodatku. 

mailto:tereza.kotherova@sukl.cz
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III. 

Závěrečná ustanovení 

3.01 Ostatní ustanovení Smlouvy, neuvedená v čl. II tohoto Dodatku, zůstávají tímto Dodatkem 
nedotčena. 

3.02 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

3.03 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom (1) vyhotovení. 

3.04 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek pozorně přečetly a že je jim její obsah jasný 
a srozumitelný. Prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán ani v tísni, ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek. 

3.05 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: 

Příloha č. 1 -  Zápis o změně - Změnový list č. 1 (doplňuje se jako nová Příloha č. 4 Smlouvy) 
Příloha č. 2 -  Specifikace rozdělení ceny Díla na jednotlivé části (nahrazuje stávající Přílohu č. 

2 Smlouvy) 
 
 
 

 

Na důkaz toho, že celý obsah Dodatku je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, připojují 
osoby oprávněné za smluvní strany uzavírat tento Dodatek své vlastnoruční podpisy. 
 
 
 
V Praze dne: ………………………….          
 
 
 
 
 
Objednatel:       Zhotovitel: 
 

 

 

 

…………………………………………………..    ………………………………………. 
 PharmDr. Zdeněk Blahuta,                                                Ing. arch. Josef Smutný 

 ředitel     

Česká republika  - Státní ústav pro kontrolu léčiv,            
organizační složka státu 
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Zápis o změně projektové dokumentace –Změnový list č. 1 

Změna 1 – Statické posouzení vyřezání otvoru v nosné ŽB stěně včetně zpracování potřebné dokumentace 

(projektové vícepráce) 

Při realizaci stavby „SÚKL- Stavební úpravy společenského sálu a předsálí v 1. NP budovy č. 24“ bylo v souladu 

se smlouvou o dílo rozhodnuto o provedení změny č. 2 (viz Změnový list č. 1 stavby ze dne 25.11.2016), 

spočívající v přístavbě skladového zázemí pro manipulaci s vybavením a uložením vybavení sálu (stoly, židle). 

V souvislosti s touto přístavbou bylo nutné  z provozních důvodů a z důvodu snadnější manipulace s nábytkem 

vyřezat speciální stěnovou pilou do železobetonové stěny, tvořící zadní stěnu přístavby, otvor o rozměrech 

2050 x 2010 x 250 mm (blíže viz také změna č. 7-Změnový list č. 1 stavby ze dne 25.11.2016). Protože se jednalo 

o ŽB stěnu, která měla a má nosnou funkci, bylo nutné požádat projektanta, který prováděl na stavbě autorský 

dozor jako zpracovatel prováděcí projektové dokumentace, o zajištění zpracování statického posouzení (sondy, 

výpočty) včetně potřebné výkresové dokumentace (výkres ocelového nosníku, technická zpráva apod.). Rozpočet 

těchto projektových víceprací  včetně hodinové specifikace a sazby je obsažen v příloze č. 1 k tomuto zápisu.  

Cena za projektovou vícepráci  Z 1: 12 000,- Kč 

 

Změna 2 – vypracování dalších variant skladby a barevného řešení akustických panelů včetně zobrazení 

ve 3D 

Při dokončovacích pracích bylo nutno dořešit finální podobu interiéru sálu, zejména skladbu a barevnost 

akustických panelů. Ze strany Objednatele byla určena na barevnost panelů (kombinace modré, bílé a šedé-barvy 

SÚKLu) spolu s požadavkem na vytvoření variantních grafických návrhů skladby jednotlivých akustických panelů 

v požadovaných barvách, a to v zobrazení 2D pro jednotlivé stěny sálu a v zobrazení 3D pro celý sál. 

Cena za projektovou vícepráci  Z 2: 6 000,- Kč 

 

Celkem projektové vícepráce (Z1+Z2):   18 000,- Kč bez DPH 

 

Výsledná kalkulace Změnového listu č.1: 

 Celkem projektové vícepráce 

Celkové navýšení ceny díla 

proti ceně v SOD (v Kč bez 

DPH) 

 

DPH (zhotovitel není plátce 

DPH) 

 

Celkem navýšení ceny díla vč. 

DPH 

 

      18 000,- Kč 

 

               0,- 

      18 000.- Kč 

 

Přílohy: 1. Specifikace vícenákladů ke změně č.1 

 

Název změny:  

Změnový list č. 1 – vícepráce související s realizací ZMR 033/2013 „Výběr projektanta 

pro stavební akce SÚKL“ dle SoD ze dne 7.11.2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 

9.4.2014  

Evid. číslo změny: 

ZL č. 1 

Akce : 

„Projektant pro akci Rekonstrukce sálu a předsálí“ 

Datum změny :  

        

 Místo akce :    

 Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, Sál a předsálí v  budově č.24                                               

(a)   

 Zhotovitel projektové dokumentace:                                                         

Ing. arch. Josef Smutný, IČ 45742987 

 U prosecké školy 825/2c, 190 00 Praha 9 

Objednatel :                                                                                 

SÚKL, IČ 00023817 

Šrobárova 48/49, 100 42 Praha 10 
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Zhotovitel: Technický dozor Objednatele: 

  Ing. arch. Josef Smutný XXX 

 

Podpis : 

 

 

Podpis : 

 Datum:  Datum:  

Objednatel: Objednatel: 

Ing. Jan Přikryl, vedoucí OIND Ing. Tereza Kotherová, ředitelka provozního odboru 

 

Podpis : 

 

 

Datum: 

Podpis : 

 

 

 

Datum: 
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Ing. arch. Josef Smutný 

U prosecké školy, Praha 9 
 

 
 

ROZPIS CENY - NÁVRH VYBOURÁNÍ OTVORU V ŽB STĚNĚ 
 

 
 
 
 

AKCE: SUKL 
 

 

CENA: 

 
Provedení sond, ověření stavu 

- Provedení sond  -ověření výztuže 

- Zkouška betonu- schmidtovo kladivo 

Cena: 1.950,- Kč 

 
3x 650 

Statický výpočet- původní stav 

- Model původního stavu 

- Výpočet reziduálního napětí 

Cena: 3.900,- Kč 

 
6x 650 

Statický výpočet- nový stav 

- Model v novém stavu, pružné podepření 

- Výpočet výsledných napětí 

 

• 
Cena: 3.900,- Kč 

 
6x 650 

 
_, 

Výkresová  dokumentace 

- Bourací práce, přehledný výkres 

- technická zpráva 

- Výrobní výkres ocelového překladu 

Cena: 2.250,- Kč 
 

 
 
4,5x 500 

 

 
 

CENA CELKEM (bez DPH): 12.000,-   Kč 
 

DODAVATEL NENÍ PLÁTCE DPH 
 

CENA CELKEM (včetně DPH): 12.000,-   Kč 
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Specifikace rozdělení ceny Díla na jednotlivé části 

 

Služby dle bodu 1.2.1. 
zadávací dokumentace 

Celková nabídková 
cena bez DPH 
po dodatku č.1 a 2 

Samostatně 
DPH** 

Celková nabídková 
cena včetně DPH 
po dodatku č.1 a 2 

Časové plnění* 

Vypracování 
architektonické studie 

Vypracování vizualizace 
interiéru ve třech 
variantách ve 3D 

37 500 Kč 
          
-  

37 500 Kč 5 týdnů 

Zajištění stavebního 
povolení nebo ohlášení 
včetně související 
inženýrské činnosti 

60 000 Kč - 60 000 Kč 2 měsíce 

Vypracování 
projektové 
dokumentace pro 
provádění stavby, 
včetně projektu 
interiéru   

Změna 1: Vypracování 
projektové 
dokumentace pro 
nový dveřní otvor do 
stávající 
železobetonové 
stěny včetně 
statického posouzení 
(ing. Melzer) 

Změna 2: Vypracování 
dalších variant 
vizualizace interiéru 
ve 2D a 3D 

 
 
128 000 Kč 
 
 
 
 
 
 
12 000 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 000 Kč 

- 

 
 
128 000 Kč 
 
 
 
 
 
 
12 000 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 000 Kč 

 
 
2 měsíce 
 
 
 
 
 
 
v průběhu 
realizace 
stavby 
 
 
 
 
 
 
 
v průběhu 
realizace 
stavby 

Autorský dozor 
projektanta 

30 000 Kč - 30 000 Kč průběžně 

Celková nabídková cena 
za služby dle bodu 
1.2.1. zadávací 
dokumentace 

273 500 Kč - 273 500 Kč  

 
**  nejsem plátce DPH 
* od podpisu smlouvy 

 


