
DODATEK Č. 1 

ke Smlouvě O dílo DS 202000447 
,,Znalecký posudek na nemovitý majetek v obci Liberec“ 

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského Zákoníku č. 89/2012 Sb. V platném znění (dále jen 
občanský zákoník) 

mluvní strany: 

ohjøđnnıøız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Schejbalem, vedoucím odboru majetkové správy 
Čo; 00262978 
DIČ; CZ00262978 
bankovní Spojení:  

Zhotovitel: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 
je součástí veřejné vysoké školy, která vznikla ze Zákona (Zák. č. 111/1998 Sb.) 
sídlo: Veveří 331/95, 602 00 Bmo 
zastoupený: prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc., děkan fakulty 
pověřený Zástupce 
pro DČ: doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D., proděkan pro vnitřní a zahraniční Vztahy 
Čo; 00216305 
DIČ; CZ00216305 
bankovní Spojení:  

(Společně jen „Smluvní strany“) 

I. Úvodní ustanovení 
. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě O dílo č. DS 202000447 uzavřené dne 19. 3. 2020 
(dále jen jako ,,SOD“) mezi Smluvními stranami je prodloužení termínu plnění, které vyvstalo 
Z důvodu neočekávané situace V Souvislosti S nákazou Covid-19. 

_ V průběhu vyhotovení znaleckého posudku nastala neočekávaná situace V souvislosti 
S nákazou Covid-19 a S tím Související odložení Zasedání kolektivních orgánů města. Dle 
odst. 4.2 je součástí plnění Smlouvy lx účast na zasedání kolektivního orgánu města Včetně 
zodpovězení dotazů. 

II. Změna termínu plnění 
. Smluvní Strany se V důsledku okolností popsaných výše dohodly na prodloužení tennínu 
dokončení díla sjednaného V ěl. 5 odst. 5.1 SOD do 31. 10. 2020.
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III. Ostatní ujednání 

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav 
mezi Smluvními stranami a Stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí 
SOD. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, 
tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD. 
Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají V platnosti V původním znění. 
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, Z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po 
dvou vyhotoveních. 
Pokud by SOD ve Znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž 
stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, 
Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě 
potřeby doplněno. 

Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto 
prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a 
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv V tísni nebo za nápadně nevýhodných 
podmínek a na důkaz toto přìpojují své vlastnoruční podpisy. 

IV. Doložky 
Smluvní Strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv). 
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje V Dodatku č. 1, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou 
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za 
souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

Dodatek č. 1 nabývá účimiosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. l 

Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a O registru smluv (Zákon o registru smluv). 

„_ 
- 29 05 2020 V Bme, dne Lıbercı, dne 
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.. ............. .. 

 

”Íh_g._Íai1 Pěı1'‹ˇŠíl<',_Ph.D. 
” '_ 

__m_Íiig.Íar'‹ÍSˇ1_a_\Í_” nfıejlia-lu“ 

(Za zhotovitele) vedoucí odboru majetkové Správy 
(za objednatele)
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