DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 19. 12. 2018 (dále jen „dodatek“)
Smluvní strany
1)
Objednatel:

Česká zemědělská univerzita v Praze
sídlo:
Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
zastoupený:
Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
zástupce ve věcech technických: Ing. Miloslava Jungmannová
bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu:
500022222/0800
IČO:
60460709
DIČ:
CZ60460709
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a
2)

Zhotovitel:

ARCHITEKTI D.R.N.H., s.r.o.
sídlo:
Průchodní 377/2, Brno-město, 602 00 Brno
zastoupený:
doc. Ing. arch. Antonín Novák, jednatel
IČO:
26266971
DIČ:
CZ26266971
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40464
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé
(společně dále také jako „Smluvní strany“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli, že tímto dodatkem se mění a doplňuje smlouva o dílo
uzavřená mezi smluvními stranami dne 19. 12. 2019 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je mimo
jiné zhotovení projektové dokumentace k územnímu řízení (DUR) s názvem „Rozvoj areálu Jevany“ a
další činnosti specifikované v této smlouvě (dále jen „stavba“).
Tímto dodatkem se mění níže uvedená ustanovení smlouvy:
Čl. I.2 obsahové náležitosti a rozsah plnění – doplňují se body:
1.2.2.a) Zhotovení zaměření areálu včetně výškopisu a polohopisu, dostatečné pro potřeby
dokumentace všech navrhovaných a rekonstruovaných objektů pro územní řízení ve 4 tištěných a 1
digitálním pare.
1.2.2. b) Průzkum objektu původního mlýna z hlediska vlhkosti vertikálních konstrukcí včetně návrhu
na její odstranění ve 4 tištěných a jednom digitálním pare.
Čl 2. DOBA PLNĚNÍ – upravují se body:
2.2.1.2 souhrnná doba pro zhotovení části díla dle čl. 1.2.2 (DUR), 1.2.2.a), 1.2.2 b) a 1.2.3. (ON) je do
12 týdnů po odsouhlasení architektonické studie.
Čl 3. HONORÁŘ ARCHITEKTA ZA SJEDNANÉ ZÁKLADNÍ, PŘÍPADNĚ ZVLÁŠTNÍ VÝKONY A
FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY – upravují se body:
3.4
Platby honoráře budou uskutečňovány následujícím způsobem:
Každá z částí honoráře stanoveného v tomto odstavci smlouvy za každé částečné splnění předmětu
bude ARCHITEKTOVI uhrazena po řádném a bezchybném splnění jednotlivých částí předmětu
smlouvy a to následujícím způsobem:
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a. částka ve výši 35% z celkové ceny tj. 658.000,-Kč bez DPH po předání části díla dle čl.
1.2.1 (architektonická studie) smlouvy
b. částka ve výši 60% z celkové ceny tj. 1.128.000,-Kč bez DPH pro části díla dle čl. 1.2.2.
(DUR), 1.2.2.a) (Zaměření areálu) a 1.2.2.b) (Průzkum vlhkosti) a 1.2.3 (ON)
smlouvy; z toho 50% z celkové částky tj. 564.000,-Kč po předvedení rozpracovanosti části
díla dle čl. 1.2.2.(DUR) a zbylých 50% tj. 564.000,-Kč po předání díla dle čl. čl. 1.2.2.
(DUR), 1.2.2.a) (Zaměření areálu) a 1.2.2.b) (Průzkum vlhkosti) a 1.2.3 (ON) smlouvy.
c. částka vy výši 5% z celkové ceny tj. 94.000,-Kč bez DPH po pro vedení části dle čl. 1.2.5
smlouvy.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran
vzniklá prováděním výše uvedených víceprací řídí smlouvou.
Závěrečná ustanovení
1) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že plnění
poskytnutá vzájemně mezi smluvními stranami dle předmětu tohoto dodatku před jeho účinností
se započítají na plnění dle tohoto dodatku.
2) Tento dodatek je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní
strana obdrží po 2 (dvou) vyhotoveních.
3) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek
mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s
uveřejněním plného znění dodatku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.
4) Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit
povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.
5) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad
souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti
a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční
podpisy.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Praze dne

V Praze dne

____________________________________
Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Jana Vohralíková, kvestorka

____________________________________
ARCHITEKTI D.R.N.H., s.r.o.
doc. Ing. arch. Antonín Novák, jednatel
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