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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 

č. 19/9615/186 ze dne 26.03.2020 na realizaci stavby: 

„Rekonstrukce tělocvičny TUL Harcov objekt A“ 

 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

 

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 : XXX 

Tech. dozor objednatele 

Číslo účtu 

Číslo smlouvy 

: 

: 

: 

Technický úsek TUL 

289198221/0300 

19/9615/187 

Číslo účtu 

 

: 289198221/0300 

 Číslo smlouvy : 19/9615/186 

 

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

 

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

Zástupce : Miloslav Kakos, jednatel 

IČ : 27263568 

DIČ                          : CZ27263568 

Stavbyvedoucí : Ing. Pavel Novák, ČKAIT: 0013912 

Zapsaný : OR vedený u KS v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 21427 

Číslo účtu : 4786999001/5500 
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Článek II. 

Úvodní ustanovení 

 

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 26.03.2020 smlouvu o dílo na základě výsledků zadávacího 

řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „186_KV_Rekonstrukce tělocvičny TUL 

Harcov objekt A“ (dále jen „smlouva o dílo“) uveřejněnou v registru smluv pod ID smlouvy 

11223452.  

2.2. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o realizaci změn vyplývajících z 

jednotlivých Technických listů změny (TLZ), které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku 

odsouhlasily. Kopie uvedených TLZ vč. položkových rozpočtů jsou součástí tohoto dodatku jakožto 

jeho příloha. 

 

 

Článek III. 

Znění dodatku 

 

3.1. Čl. IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění následovně: 

Cena díla je sjednána ve výši 4 405 833,28 Kč bez DPH jako cena nejvýše přípustná,  

výše sazby DPH je 21 %, částka DPH je 925 224,99 Kč, 

celková cena s DPH je 5 331 058,27 Kč.  

Tato cena díla je platná 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 obsahují všechny 

náklady související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, 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. 

Z uvedené ceny díla činí: 

- Investice: cena bez DPH 3 695 126,41 Kč,  

výše sazby DPH 21 %, částka DPH 775 975,55 Kč, 

cena s DPH 4 471 102,96 Kč. 

 

- Neinvestice  cena bez DPH 710 706,87 Kč,  

výše sazby DPH 21 %, částka DPH 149 248,44 Kč, 

cena s DPH 859 955,31 Kč. 

3.2. Cena za dílo sjednaná dle tohoto dodatku je sjednána dle rekapitulace TZL v příloze tohoto 

dodatku. 

3.3. Položkový rozpočet vč. rekapitulace, jakožto příloha č. 3 smlouvy o dílo, se mění přílohou 

Technických listů změny - položkovými rozpočty. 
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3.4. Čl. V. odst. 5.1 b) smlouvy o dílo se mění následovně: 

Zhotovitel je povinen řádně provést dílo v níže uvedených ternínech: 

b) Provedení díla: 

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo nejpozději do 21.09.2020. Převzetí díla 

předchází přejímací řízení dle čl. 6.4 této smlouvy. 

 

 

Článek IV. 

Závěrečná ujednání 

 

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 

4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 

z toho tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.  

4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru 

smluv. 

4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje 

jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují. 

  

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

 

 Razítko a podpis zhotovitele 

 

 

Miroslav Kakos 

……………………………………………. 

Miloslav Kakos, jednatel 

V Jablonci nad Nisou dne 27.08.2020 

 Razítko a podpis objednatele 

 

 

Vladimír Stach 
……………………………………………. 

Ing. Vladimír Stach, kvestor 

V Liberci dne 27.08.2020 

 


