
 

 

 

 

 

Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo s autorskou licencí 

uzavřené dne 01.03.2018 

 

 

 

 

Město Chrudim 

se sídlem Resselovo náměstí 77, Chrudim 537 16 

zastoupené jeho starostou Mgr. Petrem ezníčkem 

IČ: 00270211 

DIČ: CZ 00270211 

(dále jen jako objednatel) 
 

a 

 

Mgr. Pavel Kobetič 

 

 

(dále též jen jako poskytovatel) 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě p íslušných ustanovení zákona                       
č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších p edpisů,  a dodatečných požadavků 
objednatele následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s autorskou licencí ze dne 01.03.2018 (dále jen 
Smlouva). 

 

  

I. 

Změna Smlouvy 

 

Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran a z důvodů požadavku objednatele na rozší ení 
p edmětu plnění se smlouva se ve svém článku III a IV. mění takto: 

 

V čl. III – termíny plnění - se nově doplňují odst. 4 a 5, které zní takto: 
 

4. Zajištění autorského dozoru,  spolupráce s grafikem a objednatelem při výrobě panelů a při 
instalaci výstavy v ulicích města Chrudim. 

 

5. Realizace přednášek k výstavě v rozsahu min. 90 minut - v kinosálu Muzea barokních soch 
v Chrudimi -  v těchto termínech: 
a) 13.09. 2018 od 18 hod – období 1918 – 1948 

b) 20.09.2018 od 18 hod. – období 1949 – 1988 

c) 04.10. 2018 od 18 hod – období 1989 – 2018 

 

V čl. IV – Cena plnění a platební podmínky – se odst. 1 z důvodu změny p edmětu plnění a navýšení 
sjednané ceny mění a nově zní takto: 
 

1. Cena plnění činí 70.000 Kč (slovy „sedmdesáttisíckorunčeských“). Tato cena je stanovena 
dohodou smluvních stran a je stanovena jako konečná a nepřekročitelná. Tato cena v sobě 
zahrnuje veškeré práce, výkony a služby, které poskytovateli v souvislosti s prováděním 
činnosti dle této smlouvy vzniknou (vč. cestovného, materiálových nákladů, přiměřeného zisku  
apod.), včetně přiměřeného zisku. Smluvní strany prohlašují, že při stanovení ceny díla 
přihlédly k rozsahu a účelu licence k jeho užití. 



 

 

 

 

II. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami                           
a účinnosti dnem zve ejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,                    
ve znění pozdějších p edpisů. Smluvní strany se dohodly, že zve ejnění v registru smluv 

provede objednatel.  

 

2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden 
obdrží objednatel a druhý poskytovatel. 
 

3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu p ečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle p ipojují své podpisy. 

 

 

 

Na straně poskytovatele:     Na straně objednatele:    

V Chrudimi dne   01.09.2018                                                        V Chrudimi dne 01.09.2018 

 

 

 

 

------------------------------                                                               ----------------------------- 

Mgr. Pavel Kobetič         Mgr. Petr ezníček   

        starosta města Chrudim 

 

 

 

 

 


