
Stránka 1 z 3 
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
NA VYTVOŘENÍ FYZICKÉHO MODELU  

(tento dodatek dále označen též jako „Dodatek č. 1“) 

1. Smluvní strany a jejich postavení 

1.1. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace 

Sídlo: Zelný trh 331/13, 602 00 Brno 

IČO: 05128820 

DIČ: CZ05128820 

Údaj o zápisu do veřejného 

rejstříku: 

příspěvková organizace zapsaná v obchodním 

rejstříku pod sp. zn. Pr1951 vedenou u Krajského 

soudu v Brně 

Zástupce – osoba oprávněná 

k právnímu jednání za 

účastníka Smlouvy: 

doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel 

Tel.:  

E-mail:  

(dále jen „Objednatel“) 

1.2. Tomáš Medek 

Sídlo: Pekárenská 392/10, 602 00 Brno 

IČO: 62111566 

DIČ: CZ6903013854 

Zástupce – osoba oprávněná 

k právnímu jednání za 

účastníka Smlouvy: 

Tomáš Medek 

Tel.:  

E-mail:  

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též „Smluvní strany“) 
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2. Úvodní prohlášení 

Mezi Zhotovitelem a Objednatelem byla dne 6.11.2020 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž 
předmětem je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést dílo: vytvoření 
barevného fyzického modelu (dále jen „Smlouva“).  

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. A to za účelem 
doplnění fyzického modelu o nové záměry vzniklé v daném území (dále jen „doplnění díla“), 
když dílo dle původního znění Smlouvy bylo ze strany Zhotovitele již řádně a včas plněno. Tyto 
nové objekty tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.  

3. Změna odst. 3.4. Smlouvy – Specifikace předmětu Smlouvy 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že odst. 3.4. Smlouvy se mění tak, že nově zní: 

„Podrobná specifikace předmětu Smlouvy je uvedena v Přílohách č. 1, č. 2 a č. 3 
Smlouvy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy.“ 

4. Změna odst. 4.1. Smlouvy - Cena a platební podmínky 

4.1. Smluvní strany se dohodly, že ujednání odst. 4.1. Smlouvy se celé vypouští a nově se 
nahrazuje ujednáním v následujícím znění:  

„Celková cena za zpracování předmětného díla činí: 

1.652.893,- Kč (slovy: jeden milion šest set padesát dva tisíc osm set devadesát tři korun 
českých) bez DPH,  

2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) s DPH.“ 

5.  Změna článku 5.1. Termín plnění 

5.1. Smluvní strany se dohodly, že ujednání odst. 5.1. se doplňuje o následující znění:  

„Zhotovitel je povinen předat Objednateli doplnění díla dle přílohy č. 3 nejpozději do 
31.8.2021.“ 

6. Doplnění příloh  

6.1. Smluvní strany se dohodly, že přílohou smlouvy č. 3 se stává položkový soupis nových 
záměrů vzniklých v daném území: 

Příloha č. 3 – nové záměry  

7. Závěrečná ustanovení 

7.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že cena za zpracování díla ve výši 1.875.500,- Kč 
dle původního znění Smlouvy bez zohlednění tohoto dodatku či zpracování doplnění 
díla již byla ze strany Objednatele Zhotoviteli uhrazena. Rozdíl v ceně za zpracování 
díla dle původního znění Smlouvy a znění Smlouvy upraveném tímto dodatkem je 
cenou za zpracování doplnění díla. Tento rozdíl je splatný na základě daňového 
dokladu, který je Zhotovitel oprávněn vystavit Objednateli až po protokolárním 
předání doplnění díla Objednateli. 
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7.2. Smluvní strany dále souhlasně prohlašují, že dosud bylo plněno na základě původního 
znění Smlouvy, a zároveň obě strany prohlašují, že dosavadní plnění proběhlo bez 
jakéhokoliv porušení povinností stanovených původním znění Smlouvy. 

7.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran 
a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu se Zákonem 
o registru smluv.

7.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly a její text odpovídá pravé 
a svobodné vůli jejích stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

V Brně dne V Brně dne 

za Kancelář architekta města Brna, p. o. 
 doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel 

za Zhotovitele 
Tomáš Medek 

20.7.202119.7.2021






