
Dodatek č. 5 
ke Smlouvě o dílo č. 058–A /19 ze dne 8.11.2019 

 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1 
zastoupená Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem 
IČ: 60457856 
DIČ: CZ60457856 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 123-246450247/0100 
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Společnost „Sdružení Podzimek a synové s.r.o. a Auböck s.r.o.“ založená na základě 
smlouvy o společnosti ze dne 29. 7. 2019, vedoucí společník: Podzimek a synové s.r.o., se 
sídlem Váňovská 528, 589 01 Třešť a společník Auböck s.r.o., se sídlem Poříčí 247, 373 82 
Boršov nad Vltavou, která je na základě plné moci ze den 29. 7. 2019 zastoupena Vedoucím 
společníkem. 
se sídlem: Váňovská 528, 589 01 Třešť 
zastoupený: , jednatelem společnosti 
IČ:   46978194   
DIČ:   CZ46978194 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 123-643640247/0100 
Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně ze dne 29. 10. 1992 v odd. C, vložce 
7883 
telefon:  
e-mail:   
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
Smluvní strany se v souladu s ust. čl. 5 odst. 5.10 i) a ii) smlouvy o dílo č. 058-A/19 u 
objednatele a č. 19030-210 u zhotovitele, uzavřené dne 8.11.2019 (dále jen „SoD“) a ust. § 
222 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 
„ZZVZ“), dohodly na změně závazků ze SoD na plnění předmětu smlouvy „Stavební úpravy 
hlavní budovy Zámeckého hotelu Třešť“, takto: 

 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

Důvodem změny rozsahu plnění dle SoD jsou dodatečné dodávky od dodavatele původní 
veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, 
spočívající v kompletní dodávce zabudovaného interiéru, který bude realizován na základě 
vypracované změny P7 projektové dokumentace, zpracovanou spol. PENTA PROJEKT s.r.o., 
Mrštíkova 12, Jihlava, pro Zámecký hotel Třešť.  
 
 
 
 
 
 



Čl. 2 
Předmět dodatku 

V souladu s výše uvedeným se závazky ze SoD ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 3. 2020, 
dodatku č. 2 ze dne 23.6.2020, dodatku č. 3 ze dne 29.9.2020 a dodatku č. 4 ze dne 
10.12.2020 mění takto: 

1. V čl. 2 odst. 2.3 se doplňuje písm. l) s tímto zněním: 

dodávka a instalace zabudovaného interiéru zámku. Specifikace dodávky příloha č. 7 
Smlouvy. 

2. V čl. 3 se doplňuje odst. 3.10 s tímto zněním: 

Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dodání zabudovaného interiéru 
zámku dle změnového listu č. 68:  

1.a Zahájení výroby – 07/2021 
1.b Dodávka a montáž – do 30.10.2021 
1.c Fakturace – 01/2022 

3. V čl. 5 odst. 5.16 se doplňuje znění bodu o nový text s tímto zněním: 

„V návaznosti na realizaci stavebních úprav bude dodavatel nově dodávat i 
zabudovaný interiér zámku, dodávky jsou specifikovány ve změnovém listu č. 68. 
Rozsah plnění se tedy nově rozšiřuje o dodávky zabudovaného interiéru. 

Změnový list č. 68 se nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 5 stává přílohou č. 7 SoD“.   

4. V čl. 5 se odst. 5.1 mění a doplňuje a nově zní: 

„5.1 Celková cena díla dle této SoD činí: 

Cena bez DPH  238 961 075,00 Kč 
DPH 21% 50 181 826,00 Kč 

Cena včetně DPH  289 142 901,00 Kč 

Cena dle Dodatku č. 1 (méněpráce + vícepráce): 

Cena bez DPH  -448 846,41 Kč 
DPH 21% -94 257,75 Kč 
Cena včetně DPH  -543 104,16 Kč 

Cena dle Dodatku č. 2 (méněpráce + vícepráce) 

Cena bez DPH  -941 062,82 Kč 
DPH 21% -197 623,19 Kč 
Cena včetně DPH  -1 138 686,01 Kč 

Cena dle Dodatku č. 3 (méněpráce + vícepráce) 

Cena bez DPH  650 374,24 Kč 
DPH 21% 136 578,59 Kč 
Cena včetně DPH  786 952,83 Kč 

Cena dle Dodatku č. 4 (méněpráce + vícepráce) 

Cena bez DPH  2 857 905,56 Kč 
DPH 21% 600 160,17 Kč 
Cena včetně DPH  3 458 065,73 Kč 

Cena dle Dodatku č. 5 (zabudovaný interiér) 



Cena bez DPH  11 978 459,71 Kč 
DPH 21%  2 515 476,54 Kč 
Cena včetně DPH  14 493 936,25 Kč 

Celková cena díla dle SoD vč. Dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 činí: 

Cena bez DPH  253 057 905,28 Kč 
DPH 21% 53 142 160,36 Kč 
Cena včetně DPH  306 200 065,64 Kč 

5. V čl. 12 se doplňuje odst. 12.20. následujícího znění: 

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na celé dílo – vestavěný interiér – po dobu 24 
měsíců od předání a převzetí celého díla. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po 
tuto dobu vlastnosti stanovené ve všech technických normách (ČSN a EN), které se 
vztahují k materiálům, zařízením a pracím souvisejících s provedením díla, a dále 
stanovené touto SOD a že dílo může po tuto dobu sloužit účelu, ke kterému bylo 
provedeno. 

Záruka se nevztahuje na:  
- vady zboží, jež jsou způsobené opotřebením, atmosférickými nebo chemickými 

vlivy,  
- vady způsobené nesprávnou manipulací, a  
- vady způsobené nesprávným skladováním a nesprávným používáním zboží. 

6. V čl. 21 odst. 21.4 se doplňuje: 

Příloha č. 7: Změnový list č. 68 obsahující specifikaci dodávky zabudovaného 
interiéru zámku. 

 
Čl. 3 

Závěrečná ustanovení 

1. Není-li výslovně uvedeno v tomto Dodatku č. 5 jinak, zůstávají ostatní ustanovení 
smlouvy ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4, která nebyla změněna Dodatkem č. 5, v 
platnosti. 

2.  Tento dodatek č. 5 smlouvy je sepsán ve 4 vyhotoveních a nabývá platnosti dnem 
podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Každá ze smluvních stran obdrží dvě 
vyhotovení tohoto Dodatku č. 5. 

3.  Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy včetně jejich 
příloh a dodatků prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv), se tímto zavazuje Objednatel. 

 
Příloha č. 7: Změnový list č. 68 
 
V Praze dne 25.3.2021     V Třešti dne 23.03.2021 

Objednatel       Zhotovitel 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Sdružení Podzimek a synové s.r.o. 

a Auböck s.r.o. 
 
…………………………………………………..  ……………………………………… 
            Ing. Tomáš Wencel, MBA               
                             ředitel                jednatel 




