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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
„Oprava fasády objektu Cejl 10, Brno (opakovaná zakázka)“ 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Česká republika – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 
Se sídlem: Mučednická 1125/31, 616 00 Brno 
Zastoupený: JUDr. Věrou Vojáčkovou, MPA, náměstkyní ředitele Úřadu 
IČO: 05800226 
Datová schránka: zzfnkp3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3031881/0710 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
2. HV stavby a práce s.r.o. 
Se sídlem: Krátká 157, 664 61 Rajhradice 
Zastoupena: XXXXXXXXXX, jednatelem 
IČO: 04395255 
DIČ: CZ04395255 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 115-1091740227/0100 
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně C 89683 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(společně v dalším textu také jako „smluvní strany“) 
 

II. Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 03. 2020 Smlouvu o dílo „Oprava fasády objektu Cejl 10, 
Brno (opakovaná zakázka)“ (dále jen „smlouva“), na základě veřejné zakázky nazvané 
„Oprava fasády objektu Cejl 10, Brno (opakovaná zakázka)“ (dále jen „veřejná zakázka“), 
zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a zadávací dokumentací k této veřejné zakázce. 
Předmětem smlouvy je stavební dílo, a to stavební opravy fasády objektu na nároží ulic 
Cejl a Vlhká, a dále provedení stavebních prací v interiéru objektu, vše na adrese Cejl 
478/10, 602 00 Brno (dále jen „dílo“). 

2. Smluvní strany se dohodly, v souladu se zněním článku XXI. odst. 4 smlouvy, na uzavření 
tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“). Uzavření tohoto dodatku 
nepředstavuje podstatnou změnu smlouvy na základě § 222 odst. 4 ZZVZ. 

3. Účelem tohoto dodatku je provedení méně prací a víceprací. 
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III. Předmět dodatku 

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných stavebních prací nad rozsah 
stanovený smlouvou, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které 
je nutno provést pro řádné provedení díla (dále jen „vícepráce“), a současně zaniká 
potřeba provést některé stavební práce (dále jen „méněpráce“). Méněpráce a vícepráce 
jsou zaznamenány v položkovém rozpočtu méněprací a víceprací, který je přílohou č. 1 
tohoto dodatku. 

2. Cena díla dle smlouvy se provedením těchto méněprací a víceprací snižuje o 92.595,- Kč 
bez DPH. 

3. Na základě výše uvedeného se mění v čl. V odst. 1 smlouvy cena díla tak, že nejvýše 
přípustná cena za řádné provedení díla činí 1.400.393,- Kč bez DPH (slovy: jeden milion 
čtyři sta tisíc tři sta devadesát tři korun českých). 

 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny. 
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněného zástupce smluvní strany, 

která ho podepíše jako druhá. 
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v informačním systému veřejné 

správy, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(dále jen „zákon o registru smluv“). Objednatel zajistí uveřejnění dodatku bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. 

5. Součástí tohoto dodatku jsou přílohy: 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet méněprací a víceprací.  

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po 
vzájemném projednání na základě jejich pravé a svobodné vůle, že jim nejsou známé 
okolnosti, které by bránily uzavření tohoto dodatku. 

 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
   

 
JUDr. Věra Vojáčková, MPA     XXXXXXXXXX 
náměstkyně ředitele úřadu    jednatel 


