
Název VZMR:                       FN u sv. Anny v Brně – PD pro stavební úpravy v objektu „P“ –    

                                                výměna obvodového pláště, centralizace a modernizace dialýzy,        

                                                úpravy 2. a 3. NP pro II. IK   II 

Systémové číslo na profilu:   P19V00155168 

 
Číslo smlouvy zhotovitele:   09-2019                                    Číslo smlouvy objednatele: Tsm/2019/353/Lu 

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
 

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

 

 

I. 

Smluvní strany  

 

1. Objednatel :  Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

státní příspěvková organizace 

 

sídlo:  Pekařská 664/53, 656 91 Brno 

jednající:   Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel 

IČ:       00159816 

DIČ:  CZ00159816 

bank. spojení:   Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město  

č. účtu:  71138621/0710 

SWIFT:   CNBACZPP 

IBAN:   CZ97 0710 0000 0000 7113 8621 

 

 

2. Zhotovitel :  LT PROJEKT a.s. 

  zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 6112 

 

sídlo:  Kroftova 45, 616 00 Brno  

jednající:  XXXXX 

IČ:    292 20 785 

DIČ:      CZ29220785 

bank. spojení:  XXXXX 

č. účtu:    XXXXX 

IBAN:   XXXXX 

SWIFT:   XXXXX 

 

 

II. 

Úvodní ustanovení 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 05. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele 

zpracovat projektovou dokumentaci (dále také PD) v rozsahu vymezeném veřejnou zakázkou malého 

rozsahu pro stavbu s označením FN u sv. Anny v Brně – Stavební úpravy v objektu „P“ – výměna 

obvodového pláště, centralizace a modernizace dialýzy, úpravy 2. a 3. NP pro II. IK (dále jen 

„dílo“). 

 

2. Vzhledem k tomu, že z důvodu plánovaných přesunů oddělení v rámci areálu FN USA nelze ze strany 

Objednatele poskytnout součinnost potřebnou ke splnění předmětu dílu, vyzval. Objednatel dopisem ze 

dne 06. 09. 2019 Zhotovitele k pozastavení projekčních prací. Objednatel předpokládá, že 

k vyhodnocení změn dojde nejpozději do 30. 11. 2019, kdy bude Zhotovitel písemně vyrozuměn o 

dalším postupu a bude sepsán dodatek týkající se změny Doby provedení díla. 

 

3. Smluvní strany uzavírají dle čl. XII odst. 7 tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, který mění ujednání tak, jak 

následuje. 

 

 

 

  

 



II. 

Změna smlouvy 

 

1. Čl. VI odst. 1 Smlouvy se nahrazuje tímto zněním: 

 

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo nejpozději do 120 dnů od písemného pokynu 

k obnovení projekčních prací po schválení změny zadání.  

 

2. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy zůstávají v platnosti.  

 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

 

 

1. Tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se ruší veškerá předchozí písemná a ústní ujednání mezi smluvními 

stranami týkající se předmětu tohoto Dodatku.   

 

2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran, v případě povinnosti objednatele zveřejnit tuto smlouvu dle zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tato smlouva účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv a to nezávisle na větě první, tohoto odstavce.  
 

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech stejné platnosti a závaznosti, z nichž každá smluvní 

strana obdrží po jednom. 

 

 

Za zhotovitele:     Za objednatele: 

 

 

V Brně dne:  16. 09. 2019    V Brně dne:  06. 11. 2019 

 

 

 

 

      ...........................................................                                     ............................................................ 

XXXXX Ing. Vlastimil Vajdák 

XXXXX ředitel 

       LT PROJEKT a.s. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


