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Dodatek č. 1  
(dále jen " Dodatek") SMLOUVY O DÍLO 

uzavřené dne 11. 09. 2015 

mezi Gymnáziem prof. Jana Patočky a Mgr. A. Radovanem Horou (dále jen" Smlouva o dílo") 

 

§ 1 

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 26. 10. 2015 došlo ke zhotovení  1. fáze Díla v plném 

rozsahu, tj. k dokončení přípravy zakázky a přípravných prací označených Smlouvou o dílo jako 

PPR. 

Vzhledem k rozšíření prací nad rámec základních výkonů příslušných projektových prací 

projektu "Rozšíření prostorové kapacity budovy Gymnázia prof. Jana Patočky, Jindřišská 36, 

110 00 Praha 1" se smluvní strany dohodly tímto Dodatkem rozšířit zadání o zpracování 

Speciální dokumentace, jakož i změnit a doplnit další ustanovení Smlouvy o dílo a to 

následujícím způsobem: 

 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku v platném znění 

 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany: 

 

Gymnázium prof. Jana Patočky 

Jindřišská 36, 11000 Praha 1 

IČO 60449004 

zastoupeno ve věcech smluvních i technických: Mgr. Jana Drake 

 

(dále jen „objednatel“ – na straně jedné) 

 

a 

 

 Mgr. A. Radovan Hora  

autorizovaný architekt ČKA, číslo atorizace 03874  

 Konopišťská 790/3, 100 00 Praha 10 

adresa pro doručování Františka Křížka 13, 170 00 Praha 7 

 IČ 43675409 

 

(dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé) 
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Článek II. 

Předmět plnění: 

 

1. Dílem se rozumí řádné zhotovení a dodání níže specifikované dokumentace a prací s touto 

dokumentací spojených pro stavbu:  

Rozšíření prostorové kapacity budovy Gymnázia prof. Jana Patočky, 

Jindřišská 36, 110 00 Praha 1 

Rozsah předmětu plnění je specifikován výkonovými fázemi VF1 + VF2 dle honorářového 

řádu (HŘ) ČKA, jehož text je přílohou č.1 této smlouvy 
 Příprava Zakázky (dále jen PPR), VF 1 HŘ,  

 Zpracování návrhu stavby, studie (dále jen STS), VF 2 HŘ,  

 

 Zpracování speciíální dokumentace 

Projektová činnost nadstandardní, nad rámec specifikovaný VF1 + VF2, HŘ ČKA  

- Tvorba 3D BIM modelu budovy 

- 3D vizualizace úprav, pro potřeby dotčených orgánů státní správy 

- Zasazení modelu do střešního panoramatu 

- Facility management - základní moduly pro budoucí řízení ekonomického provozu 

budovy 

 

Dokumentace bude zpracována na základě zadání objednatele, zejména: 

- koordinace předprojektových prací, /zaměření, STP, průzkum kanalizace v suterenu/ 

- řešení společného prostoru šaten v suterénu, eventuálně po podlažích 

- zástavba atria budovy + zastřešení /tělocvična, foyer/ 

- zástavba poloatria přes celou výšku budovy + napojení 

- začlenění 5NP/podkroví do užitných prostor budovy - učebny  

- celková dispoziční a kapacitní bilance/koncepce prostor gymnazia 

- navržení dalšího zkvalitnění dispoziční a technické struktury 

- integrace řešení havarijního stavu kanalizace v 1PP do celkové studie. 

Výchozím podkladem pro konstrukční řešení je stavebně technický průzkum, který zajišťuje 

objednatel a jeho výsledky předá zhotoviteli. 

Součástí projektu nejsou následující studie a průzkumy: 

- Inženýrsko-geologický průzkum 

- Dendrologický průzkum 

- Odborný posudek o ochraně ovzduší 

- Průzkum a zaměření stávajících inženýrských sítí 
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- Zaměření pozemku digitálně, výškopis, polohopis 

- Geometrické a oddělovací plány 

- Dopravní studie požadovaného odborem dopravy 

- Studie požadované orgány životního prostředí (např. ohledně přírodního parku a o vlivu 

stavby na životní prostředí - EIA). 

- a další zde nejmenované průzkumy, posudky a studie 

Tyto studie a průzkumy nejsou pro zpracování VF1 + VF2 nutné, s jejich zajištěním se počítá 

v následujících výkonových fázích. 

 

Projektová dokumentace bude předána následovně: 

 pro objednatele ve 2 tištěných vyhotoveních a 1 x v digitální podobě na CD ROM. 

Digitální podoba je určena pro vnitřní potřebu Objednatele. Digitální podoba bude 

předávána ve formátu *.pdf. Předáním díla v digitální podobě není nikterak dotčeno 

autorství a duševní vlastnictví (autorská práva) zhotovitele. Digitální podobu díla není 

objednatel oprávněn předat třetím osobám bez písemného souhlasu zhotovitele“ 

 a navíc podle potřeb veřejnoprávních orgánů a organizací (max. 4) 

 další víceparé budou zhotovitelem zpracovány na základě objednávky předané 

objednatelem za ceny dle aktuálního ceníku Copy General v ČR. K těmto cenám za 

materiál bude připočtena cena prací zhotovitele spojených s rozmnožením a 

zkompletováním, která bude účtována hodinovou sazbou 500 Kč/hod. dle skutečně 

odpracovaných hodin. 

Nebude-li mezi oprávněnými zástupci smluvních stran dohodnuto jinak, místem plnění 

(předání díla) je sídlo objednatele. 

 

2. Beze změny  

 

3.  Beze změny 

 

 

Článek III. 

Doba plnění: 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude řádně dokončováno a předáváno v těchto dílčích 

závazných částech a termínech.  

VF.1 Příprava zakázky, dále jen PPR  ....................................................... podpis SoD + 14 dní 

VF.2 Zpracování návrhu/studie stavby, dále jen STS .............................. předání PPR + 70 dní  

Zpracování speciální dokumentace.......................................... podpis Dodatku SoD + 30 dní 

Tyto termíny jsou sjednány za předpokladu, že veřejnoprávní orgány činné v územním řízení 

budou dodržovat zákonné lhůty pro vydání stanovisek a vyjádření a že nenastanou situace, 

které zhotovitel nemůže ani při vynaložení veškeré odborné péče ovlivnit. Jedná se zejména o 

projednání s dotčenými orgány státní správy a správci sítí. 

Pokud tedy objednatel nesplní sjednanou součinnost, nebudou k dispozici nezbytné výchozí 

podklady, nebudou dodrženy správní lhůty nebo dotčené orgány a organizace nevydají kladné  
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stanovisko v řádném termínu popř. budou správními orgány vyžádány doplňkové studie a 

průzkumy bude uplatněn přiměřený posun termínu. V takovém případě bude vzniklá situace 

projednána mezi odpovědnými zástupci obou smluvních stran a po vzájemné dohodě bude 

přiměřený posun termínu plnění konkretizován smluvním dodatkem. 

 

2. Beze změny 

 

3. Beze změny 

 

 

 

 

Článek IV. 

Cena díla: 

 

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné a konečné ceně díla takto: 

 

VF.1 Příprava zakázky a zpracování Konceptu stavby, PPR  70.000,- 

VF.2 Zpracování návrhu/studie stavby,  STS 680.000,- 
 Zpracování speciální dokumentace 220.000.- 

 Cena celkem za dílo dle této smlouvy =       970.000,- 

 

2.  Beze změny 

 

3. Beze změny 

 

 

Článek V. 

Závazky objednatele: 

Beze změny 

 

 

Článek VI. 

Závazky zhotovitele: 

Beze změny 

 

 

Článek VII. 

Převzetí díla: 

Beze změny 

 

 

Článek VIII. 

Platební podmínky: 
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1. Zhotovitel je oprávněn ve vztahu k jednotlivým přesně vyjmenovaným částem plnění díla 

dle čl. II odst. 1 a článku III. odst. 1. této smlouvy vystavit faktury takto: 

 

- částku   70 000,- Kč po řádném dokončení a předání PPR - VF 1  

- částku 680 000,- Kč po řádném dokončení a předání STS - VF 2 

- částku 220 000,- Kč po řádném dokončení a předání -Speciální dokumentace- 

 

Po ukončení každé jednotlivé části bude na základě předávacího protokolu vystaven daňový 

doklad. Všechny daňové doklady jsou splatné do 14 ti dnů ode dne jejich doručení 

objednateli. Zhotovitel zašle daňové doklady objednateli v den jejich vystavení v elektronické 

podobě e-mailem na adresu info@gpjp.cz a současně doporučeně poštou na adresu sídla. 

V případě pochybností o doručení faktury Objednateli se faktura považuje za doručenou dnem 

následujícím po jejím prokazatelném odeslání jedním z uvedených způsobů. 

 

2. Beze změny 

3. Beze změny 

4. Beze změny 

5. Beze změny 

6. Beze změny 

 

Článek IX. 

Smluvní pokuty: 

Beze změny 

 

 

Článek X. 

Odstoupení od smlouvy: 

Beze změny 

 

 

Článek XI. 

Licenční ujednání: 

Beze změny 

 

 

Článek XII.  

Informace: 

Beze změny 

 

 

Článek  XIII. 

Společná a závěrečná ustanovení: 

 

 1-9.  Beze změn 
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10. Smluvní strany závěrem prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že tento 

je uzavřen určitě, vážně a srozumitelně, přičemž svobodu a určitost své vůle současně stvrzují 

svými níže připojenými podpisy. 

 

 

 

 

NA DŮKAZ ČEHOŽ byl tento dodatek podepsán následovně: 

 

 

 
Gymnázium prof. Jana Patočky 

 

 

 

 

 

Mgr. A. Radovan Hora 

 

 

 

 

Podpis: _______________________________ Podpis: _______________________________ 

Jméno: Mrg. Jana Drake Jméno: Mgr. A. Radovan Hora 

Funkce: ředitelka GPJP Funkce: architekt 

Datum: 18. 11. 2015 Datum: 18. 11. 2015 

 

 


