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DODATEK č. 3 
č.j.: KRPL-18069-36/ČJ-2020-1800VZ 

 SMLOUVY O DÍLO  
č.j.: KRPL-18069-28/ČJ-2020-1800VZ 

uzavřené  
dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“) 

I. Smluvní strany 

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje 
zastoupené:   plk. Ing. Vladimír Libnar,  
  náměstek ředitele pro ekonomiku 
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město 
IČ: 72 05 05 01 
DIČ: CZ 72 05 05 01 
bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu: 84548881/0710 
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:  
  plk. Ing. Vladimír Libnar,  
 náměstek ředitele pro ekonomiku 
Ve věcech technických je oprávněn jednat:  
 Ing. David Pokorný, 
 vedoucí oddělení správy nemovitého majetku 
 Ing. Hynek Paclt 
 oddělení správy nemovitého majetku 

dále jen "objednatel" 

a 

STAV-AGENCY s.r.o. 
zastoupený: 
se sídlem: Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou 
IČ: 254 82 505 
DIČ: CZ25482505 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Tel.: 
E-mail: info@stav-agency.cz 
Fax: 
Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
 20247 

dále jen "zhotovitel" 
„KŘP Lbk - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje 

- OOP Smržovka CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009491“ 

II. Předmět dodatku: 

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo z důvodu: 
a) změn stavby oproti projektové dokumentaci, resp. smlouvě o dílo (tzv. méně a vícepráce).  
b) nedostupnosti části navržených zařízení, které mají být osazeny v technické místnosti v 1. 

podzemním podlaží (zejména pro ohřev vody), v potřebném čase pro osazení na stavbě. 
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Předpokládaný vliv výše uvedených změn atd. na termín plnění byl zohledněn v odstavci III. tohoto 
dodatku.  

Vliv výše uvedených změn na předmět smlouvy a cenu za dílo bude předmětem samostatného 
dodatku. 

III. V Článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1. se nahrazuje 

text dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo 

Termín plnění:  
Zahájení plnění: 04.09.2020 
Dílčí termíny plnění: 

- dokončení stavebních prací: do 03.06.2021 

- odstranění vad a nedodělků: do 30 dnů od předání soupisu vad a nedodělků zhotoviteli 
- termín administrativní dokončení díla: do 01.11.2021 (tj. doba na smluvní uzavření všech 

změn stavby oproti smlouvě o dílo) 

Termín ukončení plnění: do 01.11.2021 

textem 

Termín plnění:  
Zahájení plnění: 04.09.2020 
Dílčí termíny plnění: 

- dokončení stavebních prací (mimo technologie v technické místnosti): do 30.07.2021 

- odstranění vad a nedodělků (mimo technologie v technické místnosti): do 30 dnů od 
předání soupisu vad a nedodělků zhotoviteli 

- dokončení technologie v technické místnosti v 1. podzemním podlaží (ohřev vody apod.): 
do 31.12.2021 

- termín administrativní dokončení díla: do 03.01.2022 (tj. doba na smluvní uzavření všech 
změn stavby oproti smlouvě o dílo) 

Termín ukončení plnění: do 03.01.2022 

IV. Závěrečná ustanovení dodatku 

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a 2 nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a 
zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek je podepisován elektronicky. 
Tento dodatek byl dojednán, sestaven a oboustranně odsouhlasen k 03.06.2021, následně byl 
odeslán k odsouhlasení na Státní fond životního prostředí ČR.  
Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním 
v Registru smluv. Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně 
prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak 
nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.    
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Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými 
podpisy. 

V Liberci: Ve Stráži nad Nisou:  

objednatel: zhotovitel: 

________ 
plk. Ing. Vladimír Libnar 
náměstek ředitele pro ekonomiku 


