
Univerzita Palackého 
v Olomouci 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
ze dne 03. 01. 2018 

Smluvní strany: 

Objednatel 

Se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Součást: 

Univerzita Palackého v Olomouci 
Veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111 /1998 Sb. , 
o vysokých školách a o změně a doplnění některých 
zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění pozdějších 
předpisů 
Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc 
61989592 
CZ61989592 

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v 
Olomouci 

Děkan: Doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.O., děkan PřF UP 
Osoba oprávněná jednat ve věcech 
realizace této smlouvy: 

(dále jen „Objednatel") na straně jedné 

a 

Zhotovitel 
Se sídlem: 

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. 
Tylova 1136/4, 772 00 Olomouc 

Zastoupení a oprávnění jednat 
ve věcech smluvních: Ing. arch . Pavel Vrba, předseda představenstva 
Zastoupení a oprávnění jednat 
ve věcech technických: 

IČO: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

25849280 
CZ25849280 

(dále jen „Zhotovitel") na straně druhé 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č . 1 ke Smlouvě o dílo 
ze dne 3.1. 2018: 

I. 

Objednatel se zhotovitelem uzavřeli dne 3. 1. 2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva"), 
kterou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a 
účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách dle této Smlouvy, 
řádně a včas provést dílo - zpracování projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce 
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areálových komunikací včetně technické infrastruktury - etapa 1" - pro vydání 
rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením, zpracování projektové 
dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce areálových komunikací včetně 
technické infrastruktury - etapa 1 - rozšíření", zpracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby „Rekonstrukce areálových komunikací část pro objekty 47 a 53", vč. 
související inženýrské činnosti a autorského dozoru". 

li. 

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu závazku tak, že se čl. li. Smlouvy 
doplňuje o nový odst. 1.4.a v tomto znění: 

„ 1.4.a Doplnění projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce 
areálových komunikací - část pro objekty č. 47 a 53" 

Jedná se o doplnění projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce 
areálových komunikací - část pro objekty č . 47 a 53" zpracované v souladu s čl. li. 
odst. 1.4 Smlouvy, spočívající v rozšíření plošného rozsahu objektu komunikace S0-
61/1.E/P - Rekonstrukce areálových komunikací - část pro objekt 47 a 53 v prostoru 
křižovatky u vstupního objektu v návaznosti na parter budovy č . 54 (vrátnice) v Areálu 
Holice Přírodovědecké fakulty UP. 

Toto doplnění bude provedeno pouze v nezbytném rozsahu, a to ve výkresu „Situace" 
a v „Technické zprávě", nikoliv v rozsahu všech náležitostí podle vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s ohledem na 
skutečnost, že všechny ostatní části výše uvedené doplňované projektové 
dokumentace zůstávají beze změny, toto doplnění z nich vychází a nemá na jejich 
obsah a rozsah vliv. 

Součástí tohoto doplnění bude i zpracovani soupisu prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr (dále jen „Soupis prací"), technických požadavků na rozhodující 
materiály a výrobky a kontrolní rozpočet, to vše v rozsahu pro rozšiřovanou část 
objektu SO 61 /I. E/P. 

Zhotovitel je povinen zpracovat toto doplnění za podmínek uvedených v čl. li. odst. 
1.4. 

2. Smluvní strany se dohodly, že se čl. Ill. „Doba plnění" doplňuje o nový odst. 2.4.a v 
tomto znění : 

2.4.a Doplnění projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce 
areálových komunikací - část pro objekty č. 47 a 53" ve smyslu čl. li. odst. 1.4.a 
Smlouvy vč . Soupisu prací, technických požadavků na rozhodující materiály a 
výrobky a kontrolního rozpočtu je zhotovitel povinen objednateli protokolárně předat 
ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě v otevřeném i 
uzavřeném elektronickém formátu nejpozději do 10 pracovních dní ode dne nabytí 
účinnosti tohoto dodatku. 
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3. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za Dílo podle čl. IV. odst. 1. Smlouvy se 
zvyšuje o 18 000 Kč bez DPH, a proto v čl. IV. „Cena za Dílo" odst. 1. ruší a 
nahrazuje novým odst. 1. s tímto zněním : 

1. Celková cena za dílo je smluvními stranami sjednána dohodou v souladu 
s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. , o cenách , ve znění pozdějších 
předpisů , a činí celkem 513 000 Kč bez DPH. Ke každé níže uvedené splátce 
ceny za dílo je vždy připočtena DPH v zákonné sazbě účinné ke dni uskutečnění 
příslušného zdanitelného plnění. Zhotovitel je plátce DPH. 

4. Smluvní strany se dohodly, že se čl. IV. odst. 2 doplňuje o nový odst. 2.4a v tomto 
znění : 

„2.4.a Cena za část Díla odpovídající čl. li . odst. 1.4.a (doplnění OPS dle odst. 1.4.) 
činí 18 000 Kč bez DPH." 

5. Smluvní strany se dohodly, že se do odst. 1 článku V. „Platební podmínky" doplňuje 
nové písm. g) v tomto znění: 

„g) šestá platba: na základě faktury vystavené zhotovitelem po oboustranném 
podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí doplněné OPS dle čl. li. odst. 
1.4.a v termínu dle čl. Ill. odst. 2.4.a, a to ve výši 18 000 Kč dle čl. IV. odst. 2.4.a této 
smlouvy za zpracování doplnění příslušné projektové dokumentace. 

Ill. 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že autorský dozor ve smyslu čl. li. odst. 1.5 
Smlouvy je vykonáván nad prováděním stavby „Rekonstrukce areálových komunikací 
- část pro objekty č . 47 a 53" , kterou provádí společnost VW Wacha!, a.s. v rámci 
stavby „Stavební úpravy a přístavby budovy č . 47 a rekonstrukce části areálových 
komunikací" jako Stavbu 3 v rámci smlouvy o dílo uzavřenou mezi objednatelem a 
touto společností. Realizace této Stavby 3 byla zahájena v červnu 2019 a termín 
jejího úplného dokončení a předání objednateli byl sjednán na 02. 05. 2020. 

2. Smluvní strany se ve smyslu čl. V. odst. 1. písm . f) dohodly na placení části ceny za 
dílo podle čl. li . odst. 2.5 Smlouvy odpovídající výkonu autorského dozoru nad 
prováděním stavby specifikované v předchozím odstavci v těchto dílčích platbách: 
a) částka ve výši 13 000 Kč bez DPH bude zaplacena na základě faktury zhotovitele 

za období výkonu autorského dozoru v měsících 06/2019 - 11 /2019, přičemž 
zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu znějící na tuto částku po skončení tohoto 
platebního období, 

b) částka ve výši 12 000 Kč bez DPH bude zaplacena na základě faktury zhotovitele 
za období výkonu autorského dozoru v měsících 12/2019 - 04/2020, přičemž 
zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu znějící na tuto částku po skončení tohoto 
platebního období. 

3. Smluvní strany se dohodly, že datum zdanitelného plnění je v případě každého 
platebního období podle předchozího odstavce stanoveno na poslední den 
příslušného platebního období. 
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IV. 

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 
2. Smluvní strany berou na vědomí , že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění 

podle zákona č . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) , ve znění 
pozdějš ích předpisů. 

3. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních 
stran a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejněn í v registru smluv v souladu s výše 
zmíněným zákonem . 

4. Objednatel, který uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí, informuje druhou 
smluvní stranu o jeho uveřejnění neprodleně po něm na kontaktním e-mailu druhé 
smluvní strany uvedeném v záhlaví této smlouvy. 

5. Smluvní strany jsou povinny zdržet se započetí poskytování jakéhokoliv plnění na 
základě tohoto dodatku přede dnem jeho účinnosti. 

6. Tento Dodatek se pořizuje ve třech vyhotoveních, s povahou originálu , z nichž dvě 
vyhotovení obdrží Objednatel a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

V Olomouci dne 2 8 -06- ZOB 

Za Objednatele: . 

Doc. RNDr. Martin Kubala, PH.O. 
děkan PřF UP 

V Olomouci dne 

Za Zhotovitele: 
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