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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 

č. 19/9637/031439 ze dne 26.07.2019 na realizaci stavby: 

„Oplocení dětské zahrady v campusu TUL p.č. 2863/4“ 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

 

1. Objednatel :  TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI 

 

Sídlo : Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 

Zastoupená : Ing. Vladimír Stach, kvestor  

IČ : 46747885 

DIČ : CZ46747885 

Tech. zást. objednatele : Ing. Petr Šmakal, vedoucí TÚXXX 

Tech. dozor objednatele  

 

Technický úsek (TÚ) TUL 

2. Zhotovitel :  INSTAV stavební práce, s.r.o. 

 

Sídlo : Pod Skalkou 779/7, 466 01 Jablonec nad Nisou  

Zástupce : Pavel Novák, jednatel 

IČ : 27263568 

DIČ                          : CZ27263568 

Odp. stavbyvedoucí : Pavel Novák, jednatel 

 

Předmětem dodatku smlouvy jsou úpravy technického řešení stavby požadované 

objednatelem a řešení technické problematiky vyvolané nepředpokládanými skutečnostmi 

zjištěnými v průběhu výstavby. Rozsah a specifikace změn stavebních prací (odpočty a přípočty 

k původnímu rozpočtu stavby) je stanoven oceněným výkazem výměr, který je jako příloha č.1 

nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy. 
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Níže uvedená ustanovení smlouvy se na základě dohody smluvních stran upravují takto: 

Článek IV. 

Cena díla, platební podmínky 

 

 Původní cena celkem dle SoD: 

 Cena díla bez DPH 309 104,39 Kč 

 DPH 21% 64 911,92 Kč 

 Cena včetně DPH 374 016,31 Kč 

 

 Odpočty bez DPH -38 097,76 Kč 

 Přípočty bez DPH  34 876,20 Kč 

 Cena dodatečných prací bez DPH  -3 221,56 Kč 

  

 Nová cena díla celkem dle Dodatku č. 1 

 Cena díla dle SoD bez DPH 305 882,83 Kč 

 DPH 21% 64 235,39 Kč 

 Cena díla celkem včetně DPH   370 118,22 Kč 

 

 

4.1 Cena za dílo byla sjednána ve výši Kč 305 882,83 bez DPH jako cena předběžná, výše 

sazby DPH 21%, částka DPH 64 235,39 Kč a celková cena s DPH 370 118,22 Kč, která se vztahuje 

k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, dohodnutému při uzavírání této smlouvy. Tato 

cena díla je závazná po celou dobu provádění díla a zahrnuje náklady, které dle této smlouvy jdou k 

tíži zhotovitele, zejména pokud jde o náklady na likvidaci stavebních odpadů v souladu se zákonem 

o odpadech. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady 

související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 

staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena díla je 

překročitelná pouze za podmínek stanovených ve smlouvě a v případě změny právních předpisů 

ovlivňujících výši DPH. 

 

 

 

 



 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1  

tel.: +420 485 351 111 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885 

st
ra

n
a
 3

 

 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ustanovení původní smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen v souladu s jejich svobodnou a vážnou 

vůlí, srozumitelně a určitě, s úmyslem spojit s ní právní účinky, které právní předpisy s takovým 

úkonem spojují. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu smluvními 

stranami. 

5. Přílohami tohoto dodatku jsou: 

- oceněný výkaz výměr 

Na důkaz s obsahem tohoto dodatku následují podpisy osob oprávněných dodatek uzavřít. 

 

 Razítko a podpis zhotovitele 

 

 

 

 

Pavel Novák 

 

……………………………………………. 

Pavel Novák, jednatel  

V Liberci dne 12.09.2019 

 Razítko a podpis objednatele 

 

 

 

 

Vladimír Stach 

 

……………………………………………. 

Ing. Vladimír Stach, kvestor 

V Liberci dne 12.09.2019 

 

Naformátováno: Písmo: Lucida Handwriting, 18 b.

Naformátováno: Písmo: Lucida Handwriting, 18 b.


