
D O D A T E K  Č .  1   
K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O   

DLE § 2586 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 
 
Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno  
IČO 62156462, DIČ CZ62156462 
bankovní spojení: xxx 
Tel.: xxx, fax: xxx 
E-mail: xxx 
(dále jen „objednatel“) 
zastoupená: JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou 

 
a 
 

PERFECTED s.r.o. 
Hybešova 726/42, Brno 602 00 
IČO 27683028, DIČ CZ27683028 
podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku, spisová značka C 51799 vedená u Krajského soudu v Brně 
bankovní spojení: xxx 
Tel.: xxx 
E-mail: xxx 
(dále jen „zhotovitel“) 
zastoupen: Ing. Romanem Stuchlíkem, jednatelem 

Ing. Petrem Svobodou, jednatelem 
 

uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 28. 4. 2017 smlouvu o dílo.  

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy, které vyplývají z dodatečných 
stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace stavby, které nebyly obsaženy v původní 
veřejné zakázce a jejichž provedení je nezbytné pro realizaci původní veřejné zakázky a uzavírají 
následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. 

II. 
Předmět díla 

Původní text článku II. se doplňuje o nový odstavec (6), který zní:  
(6)  Dílo, jež má být podle tohoto dodatku č. 1 provedeno zhotovitelem, je vymezeno 

v příloze č. 1A tohoto dodatku. Všechny výkony zhotovitele budou provedeny v rozsahu a podle 
položkového rozpočtu změny díla zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí tohoto 
dodatku č. 1 jako její příloha č. 1A.  

V. 
Cena díla 

Původní text článku V., odstavce (1) se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní: 
(1)  Cena díla je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení, 

na základě jehož výsledků byla tato smlouva uzavřena a dodatečných stavebních prací, které jsou 
vymezeny v článku II. tohoto dodatku č. 1. Sjednaná cena díla je smluvní cenou ve smyslu platných 
právních předpisů. Smluvní strany sjednávají cenu díla jako cenu pevnou, nepřekročitelnou, která 
nebude valorizována. Celková cena díla činí: 
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Sjednaná cena podle původní smlouvy 393 569,00 Kč 
se zvyšuje o dodatečné práce dle přílohy č. 1A dodatku č. 1 31 543,00 Kč 
Nová cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH) 425 112,00 Kč 
DPH sazba 21 % 89 273,50 Kč 
Cena vč. DPH 514 385,50 Kč 
slovy: pětsetčtrnácttisíctřistaosmdesátpět a 0,50 korun českých 

XIX.  
Závěrečná ujednání 

Původní text čl. XIX. se doplňuje o nové odstavce (12) – (14), které zní: 
(12) Tento dodatek č. 1 smlouvy je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží 

každá ze smluvních stran, není závislý na jiné smlouvě a nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu 
poslední smluvní stranou. 

(13) Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti. 
(14) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy důkladně přečetly, souhlasí s jeho 

obsahem a jsou si vědomy povinností jim z tohoto dodatku č. 1 smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, 
že tento dodatek č. 1 smlouvy zachycuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, že byl uzavřen 
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
Seznam příloh: 
 
Příloha č. 1A – Změnový list s položkovým rozpočtem změn díla                    
  
 
 
 
 
 
 
 V Brně dne 12. 6. 2017 V Brně dne 12. 6. 2017 
 
 
 
 ……………………………………. ……………………………………. 
 Zhotovitel Objednatel 
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PŘÍLOHA ČÍSLO 1A SMLOUVY O DÍLO  

ZMĚNOVÝ LIST S POLOŽKOVÝM ROZPOČTEM ZMĚN DÍLA 
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