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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (SML/8128/2019) 
uzavřená po dohodě podle Občanského zákoníku 

 
 Dodavatel:   Andrea Houserová  

Sídlo/místo podnikání:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČ/rodné číslo:   76412521 
DIČ:    CZ7562013965 
Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Jednající osoba:   Andrea Houserová 
Zapsaný v OR: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona 

nezapsaná v obchodním rejstříku 
Telefon:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Email:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „Dodavatel“) 
 
Objednatel:  Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 
Sídlo/místo podnikání:  Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň 
IČ:    44994575 
DIČ:    CZ44994575 
Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Jednající osoba:  Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel 
Zapsaný:   v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT 
Telefon:   541 641 711 
Email:    cdv@cdv.cz 
(dále jen „Objednatel“) 

 
Preambule 

 
Objednatel realizoval výběrové řízení směřující k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 
služby „VR 20-18 Úklidové služby pro CDV – 2019/2020“ spočívající v poskytování pravidelných 
úklidových služeb v prostorách Objednatel, na jehož základě uzavřel s Dodavatelem Smlouvu o 
dílo (SML/8128/2019). Dodavatel se v mezidobí stal plátcem DPH, a proto se smluvní strany 
dohodly na uzavření dodatku v následujícím znění, aby došlo k vyloučení případných 
pochybnosti o fakturované částce.  
Smluvní strany se dohodly podle ustanovení článku IX. odst. 1 Smlouvy na následující změně 
Smlouvy, za účelem čehož uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“): 
 
 

Čl. I. 
1. Článek III odst. 1 Smlouvy se mění následovně: 
původní znění:  
 

Smluvní strany ujednávají, že cena bude stanovena dohodou, a to za jeden měsíc poskytování služeb 
částkou ve výši: 

  
 Celková nabídková cena bez DPH za měsíc          56 475,- Kč 
 Výše DPH …..% 0,- Kč 
 Celková nabídková cena včetně DPH za rok 677 700,- Kč 
 Celková nabídková cena bez DPH za rok         677 700,- Kč 
 Výše DPH …..% 0,- Kč 
 Celková nabídková cena včetně DPH 677 700,- Kč 
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 Rokem je myšleno 12 kalendářních měsíců, v případě kratšího období uveďte cenu 
odpovídající 12 měsícům. 
 
nové znění: 

 
Smluvní strany ujednávají, že cena bude stanovena dohodou, a to za jeden měsíc poskytování služeb 

částkou ve výši: 
  
 Celková nabídková cena bez DPH za měsíc          56 475,- Kč 
 Výše DPH 21% 11 859,75,- Kč 
 Celková nabídková cena včetně DPH za měsíc 68 334,75,- Kč 
 Celková nabídková cena bez DPH za rok         677 700,- Kč 
 Výše DPH 21% 142 317,- Kč 
 Celková nabídková cena včetně DPH 820 017,- Kč 

 

 Rokem je myšleno 12 kalendářních měsíců, v případě kratšího období uveďte cenu 
odpovídající 12 měsícům. 
 

Čl. II. 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1. 
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 

strana obdrží jedno vyhotovení.   
3. Smluvní strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 a jeho 

přílohách netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. Smluvní strany 
berou na vědomí, že tato smlouva včetně případných budoucích dodatků bude uveřejněna v 
souladu s ustanoveními zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
Smlouvu v registru smluv uveřejní Objednatel. Dodavatel prohlašuje, že tato smlouva 
neobsahuje jeho obchodní tajemství, osobní údaje osob na straně Dodavatele, které by 
nebylo možno uveřejnit, utajované skutečnosti ve smyslu ustanovení zák. č. 412/2005 Sb., o 
ochraně utajovaných skutečností a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, 
ani jiné informace či skutečnosti, které by nebylo možno uveřejnit. 

4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

5. Případné plnění Smluvních stran v rámci předmětu tohoto Dodatku č. 1, které si Smluvní 
strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 1, se považuje za plnění podle 
tohoto Dodatku č. 1. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem č. 1 a 
Smlouvou. 

6. Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu Smluvní strany 
připojily své podpisy.  

 
V Brně dne: V Brně dne: 09.09.2019 
 
Za Dodavatele: Za Objednatele: 
 
 
 
……………………………………….                           ……………………………………………. 
 Andrea Houserová                                 Ing. Jindřich Frič, Ph.D., 
       ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i. 


