
DODATEK Č. 1 
ke smlouvě o zpracování  

RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZY 
(uzavřená podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb.) 

 
mezi 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
se sídlem Antonínská 548/1, Brno 601 90 
IČ: 00216305 
(dále též jen jako „Objednatel“) 
 
a 
 
IBR Consulting, s.r.o. 
se sídlem Sokolovská 352/215, Vysočany, 190 00 Praha 9  
IČ: 25023446 
C 235748 vedená u Městského soudu v Praze   
(dále též jen jako „Dodavatel“) 
 
na zpracování retrospektivní analýzy stavby „VÝZKUMNÉ CENTRUM CEITEC“, uzavřené dne 
23.5.2016. 
 

I. Preambule 
Dodatek č.1 řeší úpravu celkové ceny za provedení Zakázky v Článku III, odst. 3.1., kdy na základě 
dohody smluvních stran poskytuje Dodavatel slevu Objednateli ve 200.000,00 Kč bez DPH z celkové 
ceny 1.584.000,00 Kč bez DPH. Nově celková cena činí 1.384.000,00 bez DPH. 
 
 
Původní znění Smlouvy: 
 

III. 
Cena a platební podmínky 

3.1 
Cena za provedení Zakázky Dodavatelem dle této smlouvy je stanovena následovně: 
 

a) Cena za přípravně analytickou fázi 
 

Popis činnosti Cena 
Základní analýza harmonogramů stavby v návaznosti na smluvní 
dokumentaci, studium projektové dokumentace stavby, změnové 
dokumentace stavby vč. analýzy časové posloupnosti řešení 
jednotlivých nároků smluvních stran. Analýza pokynů TDI. 

240.000,00 Kč

Sběr podkladových materiálů, jejich shromáždění a kontrola, 
specifikace dalších materiálů, které bude třeba doplnit v 
návaznosti na analýzu harmonogramů stavby. 

180.000,00 Kč

Celkem bez DPH 420.000,00 Kč
 

b) Cena za fázi technického řízení 
 

Popis činnosti cena 
Základní analýza harmonogramů stavby v návaznosti na smluvní 
dokumentaci, studium projektové dokumentace stavby, změnové 
dokumentace stavby vč. analýzy časové posloupnosti řešení 
jednotlivých nároků smluvních stran. Analýza pokynů TDI. Sběr 
podkladových materiálů, jejich shromáždění a kontrola, 

1.034.000,00 Kč



specifikace dalších materiálů, které bude třeba doplnit v 
návaznosti na analýzu harmonogramů stavby. 
Celkem bez DPH 1.034.000,00 Kč

 
c) Cena za fázi závěrečného řízení 

 
Popis činnosti cena 

Příprava závěrečné zprávy, která na základě retrospektivní 
analýzy exaktně definuje důvody časového prodloužení stavby a 
stanoví oprávněnou dobu realizace projektu. 

130.000,00 Kč

Celkem bez DPH 130.000,00 Kč
 

 Celková cena 
Celkem za: 
a) přípravně analytickou fázi 
b) fázi technického řízení 
c) fázi závěrečného řízení 

420.000,00 Kč
1.034.000,00 Kč

130.000,00 Kč
Celkem a)+b)+c) bez DPH 1.584.000,00 Kč
DPH 21% 316.800,00 Kč 
Celkem a)+b)+c) vč. DPH 1.916.640,00 Kč

 
se nahrazuje zněním: 
 
3.1 
Cena za provedení Zakázky Dodavatelem dle této smlouvy je stanovena následovně: 
 

a) Cena za přípravně analytickou fázi 
 

Popis činnosti Cena 
Základní analýza harmonogramů stavby v návaznosti na smluvní 
dokumentaci, studium projektové dokumentace stavby, změnové 
dokumentace stavby vč. analýzy časové posloupnosti řešení 
jednotlivých nároků smluvních stran. Analýza pokynů TDI. 

240.000,00 Kč

Sběr podkladových materiálů, jejich shromáždění a kontrola, 
specifikace dalších materiálů, které bude třeba doplnit v 
návaznosti na analýzu harmonogramů stavby. 

180.000,00 Kč

Celkem bez DPH 420.000,00 Kč
 

b) Cena za fázi technického řízení 
 

Popis činnosti cena 
Základní analýza harmonogramů stavby v návaznosti na smluvní 
dokumentaci, studium projektové dokumentace stavby, změnové 
dokumentace stavby vč. analýzy časové posloupnosti řešení 
jednotlivých nároků smluvních stran. Analýza pokynů TDI. Sběr 
podkladových materiálů, jejich shromáždění a kontrola, 
specifikace dalších materiálů, které bude třeba doplnit v 
návaznosti na analýzu harmonogramů stavby. 

1.034.000,00 Kč

Celkem bez DPH 1.034.000,00 Kč
 
 



c) Cena za fázi závěrečného řízení 
 

Popis činnosti cena 
Příprava závěrečné zprávy, která na základě retrospektivní 
analýzy exaktně definuje důvody časového prodloužení stavby a 
stanoví oprávněnou dobu realizace projektu. 

130.000,00 Kč

Celkem bez DPH 130.000,00 Kč
 

 Celková cena 
Celkem za: 
a) přípravně analytickou fázi 
b) fázi technického řízení 
c) fázi závěrečného řízení 

420.000,00 Kč
1.034.000,00 Kč

130.000,00 Kč
Celkem a)+b)+c) bez DPH 1.584.000,00 Kč
DPH 21% 316.800,00 Kč 
Celkem a)+b)+c) vč. DPH 1.916.640,00 Kč

 
Celková cena a)+b+c) za provedení Zakázky po uplatnění slevy činí: 
 
sleva bez DPH            200.000,00 Kč 
celková cena po odečtu slevy bez DPH                1.384.000,00 Kč  
DPH 21% z celkové ceny po odečtu slevy         290.640,00 Kč  
celková cena po odečtu slevy vč. DPH 21%                1.674.640,00 Kč  
 
 

II.  
Ostatní 

2.1 
Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku č. 1 jsou vypořádány veškerá práva a 
povinnosti vyplývající z uzavřené Smlouvy. 
 
2.2 
Strany si Dodatek č. 1 přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své 
podpisy.  
 
2.3 
Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu. 
 
2.4 
Smluvní strany podpisem tohoto dodatku potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tento dodatek 
vztahuje povinnost jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném 
znění. Uveřejnění dodatku zajišťuje objednatel. 
 
 
V Brně dne ………. V Praze dne ………. 
 
za Objednatele za Dodavatele 
 
 
………………………. …………………………………… 
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M. Ing. František Benč, jednatel 
kvestor VUT  jednatel IBR Consulting, s.r.o. 


