
1 z 8 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

GRAFICKÉ PRÁCE - PODCHOD POD HL. NÁDRAŽÍM V BRNĚ 

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel 
 
Název: Kancelář architekta města Brna, p.o. 
Sídlo:      Zelný trh 331/13, 602 00 Brno 
IČO:      05 128 820 
DIČ:      CZ05128820, není plátce DPH 
Bankovní spojení:    2001018746/2010 

Zastoupený:    doc. Ing. arch. Michalem Sedláčkem, ředitelem 

Kontaktní osoba:    
Tel:      +  
E-mail:      z  
 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel 
 
Název: B tým, s.r.o. 
Sídlo:      Jaselská 197/14 
IČO:      29377358 
DIČ:      CZ29377358, plátce DPH 
Bankovní spojení:    Raiffeisenbank, a.s., č.ú. 7425400001/5500 
Zápis v obchodním rejstříku:  sp. zn. C76879, OR vedená u Kraj. Soudu v Brně 
Zastoupený:    Davidem Gečem, jednatelem 

Kontaktní osoba:   David Geč  
Telefonní spojení:     
E-mail:       
 
(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „Smluvní 
strany“) 
 
 

I. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ 

1. Mezi Zhotovitelem a Objednatelem byla dne 19.4.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž 
předmětem je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést dílo: zpracování 
jednotného vizuálního konceptu podchodu pod hlavním nádražím ve města Brně (dále 
jen „Podchod“).  
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2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. A to za 
účelem dopracování jednotného vizuálního konceptu Podchodu (dále jen „Dopracování 
konceptu Podchodu“). Jelikož Porada vedení města Brna č. 31 na svém zasedání dne 
19.9.2022 odsouhlasila změnu koncepce Podchodu. 

3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dosavadní prodlení s plněním předmětu 
Smlouvy o dílo ze dne 19.4.2022 nevzniklo zaviněním Zhotovitele.  

4. Dopracováním konceptu Podchodu se míní pro účely Smlouvy o dílo ze dne 19.4.2022 a 
tohoto Dodatku č. 1 vytvoření varianty Díla (aktualizace a úprava) v návaznosti na závěry 
změny koncepce Podchodu na základě Porady vedení města Brna č. 31 na zasedání dne 
19.9.2022 ve smyslu odstavce 2 tohoto Dodatku č. 1, a v návaznosti na závěry, které 
budou přijaty na pracovních výborech ve smyslu odst. 10 Smlouvy o dílo. 

5. Pro provedení a předání Dopracování konceptu Podchodu platí přiměřeně ustanovení 
Smlouvy o dílo ze dne 19.4.2022 týkající se Díla. Smluvní strany se dohodly, že ve vztahu 
k Dopracování konceptu Podchodu bude tímto Dodatkem č. 1 stanovena dodatečná 
odměna za jeho zpracování a Zhotoviteli bude poskytnuta dodatečná lhůta k jeho 
provedení a předání Objednateli. 

II. ZMĚNA ČLÁNKU IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6. Smluvní strany se dohodly, že odst. 25. Smlouvy o dílo se mění takto, že nově zní:  

„Cena za provedení Díla činí: 

150.000,- Kč (slovy: sto padesát tisíc korun českých) bez DPH. (dále jen „Cena“).  

Celková cena za provedení Dopracování konceptu Podchodu ve smyslu Dodatku č. 1 
k této Smlouvě činí: 

50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) bez DPH.“ 

 

III. DOPLNĚNÍ TERMÍNU, MÍSTA A ZPŮSOBU PLNĚNÍ 

7. Smluvní strany se dohodly, že odst. 33. Smlouvy o dílo se mění takto, že nově zní: 

„Dílo bude provedeno nejpozději do 8 týdnů ode dne účinnosti této Smlouvy, a to 
s výjimkou autorského dohledu, který je Zhotovitel povinen provádět dle potřeb 
Objednatele až do doby ukončení stavebních prací plánovaných a souvisejících 
s rekonstrukcí Podchodu. 

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, Dopracování konceptu Podchodu bude 
Zhotovitelem provedeno a předáno Objednateli nejpozději do 3 týdnů ode dne účinnosti 
tohoto Dodatku č. 1.“ 
 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dosud bylo plněno na základě původního znění 
Smlouvy o dílo, a zároveň obě strany prohlašují, že dosavadní plnění proběhlo bez 
jakéhokoliv porušení povinností stanovených původním znění Smlouvy o dílo.  
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9. 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.  

10. 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 24.10. 2022    V Brně dne 24.10. 2022 
 

_________________________________   
Objednatel      Zhotovitel 
 
 




