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8416/B/2018-HSP1 
Č.j.: UZSVM/B/6130/2018-HSP1 

 
 

DODATEK č. 1 
 

ke smlouvě o dílo UZSVM č. 269/2017, uzavřené dne 10. 1. 2018, 
na veřejnou zakázku 

„Statické zajištění opěrné zdi na ul. Narcisová, Brno“ 
 

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 

 
1. Smluvní strany 

 
Objednatel:            Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech  
                              majetkových                               

 se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 
                              organizační složka státu zřízená zák. č. 201/2002 Sb., IČ: 69797111  

za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka, ředitel ÚP Brno, Příkop 11, Brno 
na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2014, 
ve věcech technických pověřen: xxxxxxxxxxx, technický stavební dozor,  
                                                    mob: xxx xxx xxx,  
                                                    xxxxxxxxxxx, referent HS ÚP Brno,  
                                                    tel. xxx xxx xxx, 

                              fakturační adresa: ÚZSVM, ÚP Brno, Příkop 11, 602 00 Brno                                                             
                              bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

a 
 

Zhotovitel:             J.I.P. Invest s. r.o.         
                              se sídlem Pod višňovkou 1661/31, Krč, 140 00 Praha 4, 
                              za kterou jedná Pavel Fojtík, jednatel  
                              IČ: 29211239        DIČ:  CZ29211239                         
                              zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, 
                              oddíl C, vložka 235079,                           
                              bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
                              kontakty:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                             
                               
 

 
2. Důvod uzavření dodatku 

 
2.1.  Z objektivní nutnosti provést rozsáhlejší konstrukci statického zajištění opěrné zdi a s ní 

spojeného dodržení technologického postupu dle projektové dokumentace včetně 
statického výpočtu, bylo nutné prodloužit konstrukci v dřevěných vzpěrách. Tímto došlo 
k navýšení spotřeby materiálů tesařských konstrukcí (dřevěných trámů).  

 
2.2. Důvodem změny bylo uložení plynové přípojky včetně ochranného pásma, která se 

nachází v souběhu s konstrukcí statického zajištění. Po přesném vytýčení uložení a 
průběhu plynové přípojky pomocí kopaných sond, bylo oproti projektové dokumentaci 
nutné posunout kotvení konstrukce statického zajištění o 70 cm na hranici ochranného 
pásma zemního plynu. Původní předpokládaná trasa v PD vycházela z informace 
provozovatele distribuční sítě plynu a majitele objektu napojeného plynovou přípojkou. 
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2.3.  Nová cena díla za statické zajištění opěrné zdi na ul. Narcisová dle položkového rozpočtu 
k dodatku č. 1 ke stavbě 118-2017 činí 103 431 Kč bez DPH, DPH 21% je 21 720,51 Kč 
a cena celkem včetně DPH činí 125 151,51 Kč.  

 
 

3. Předmět dodatku 
 

3.1.  Původní text článku č. VI. smlouvy o dílo, odst. 6.3., se v rámci výše uvedeného mění 
následovně: 

 
- Původní znění článku č. VI. Cena díla, odst. 6.3., ve znění:  

VI. Cena díla 
6.3. A.  Cena za statické zajištění dle výkazu výměr díla: 
Bez DPH 90 828 Kč,    DPH 21% 19 074 Kč,   cena včetně DPH 109 902 Kč, 
 
se ruší a nahrazuje se novým textem, uvedeným níže: 

     VI. Cena díla 
          6.3. A.  Cena za statické zajištění dle výkazu výměr díla: 
           Bez DPH 103 431 Kč,    DPH 21% 21 720,51  Kč,   cena včetně DPH 125 151,51 Kč 
 
Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 
 

 
 

4. Závěrečná ujednání 
 
4.1.  Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 
4.2.  Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva ve znění dodatku č. 1 neobsahuje žádné 

obchodní tajemství. 
4.3.  Tento dodatek č.1 bude zveřejněn objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). 

4.4.  Objednatel zašle tento Dodatek č.1 správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 

4.5.   Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v  
         registru smluv MV. 
4.6.  Strany prohlašují, že se důkladně seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 ke 

smlouvě o dílo č. UZSVM 269/2017 a na důkaz souhlasu připojují svoje podpisy. 
 
 
objednatel:                                 zhotovitel: 
 
V Brně dne                                                                     V Praze dne        
 
 
 
 
 
 
 
        ....................................................                         …………………………………….. 
                Mgr. Ivo Popelka                                                              Pavel Fojtík      
    ředitel Územního pracoviště Brno                                         jednatel společnosti 
                                                                                                     J.I.P. Invest s. r.o.        
 


