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Dodatek č. 1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 22. 11. 2016 

 

 
Objednatel: 
Název:     Město Ivančice 
Sídlo:     Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice  
IČO:     002 81 859 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
č. účtu:   125911/0100 
zatoupený:   Milan Buček, starosta města 
Osoby pověřené jednat jménem Objednatele ve věcech technických a kontaktní osoby Objednatele jsou 
uvedeny v čl. 18.3.9 této smlouvy o dílo. 
(dále též „Objednatel“) 
 
Zhotovitel: 
Název:   ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. 
Sídlo:   Třebíč, V. Nezvala 56/68, PSČ 674 01 
zapsaná v obchodním rejstříku:   u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 19429 
zastoupený:    Františkem Jourem, jednatelem 
   ing. arch. Petrem Řehořkem, jednatelem 
   ing. arch. Markem Tichým, jednatelem 
 
osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických: 
Hlavní stavbyvedoucí:   ing. Ondřej Vrba 
Mistr stavební výroby/zástupce:   Aleš Chalupa 
 
IČO:   60753013 
DIČ:   CZ60753013 
bankovní spojení:     ČS a.s. 
č. účtu:    1521589329/0800 
(dále též „Zhotovitel“) 
 

(obě strany společně dále jen jako „Smluvní strany“) 
 
Použité zkratky: 
ZZVZ:    Zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

 
1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 11. 2016 (dále jen jako „SOD“) 

veřejné zakázky „Odborná oprava původních dřevěných oken na objektu Besedního domu 
v Ivančicích (3. etapa)“ mezi Smluvními stranami je úprava smluvního vztahu k jejím článkům, a 
to čl. 2 Rozsah předmětu smlouvy, čl. 3 Termín a místo plnění a čl. 4 Cena díla a podmínky pro 
změnu sjednané ceny, způsobené v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat. Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti v původním znění. 

2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav 
mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. 
Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. 
nekonfliktní dokončení spolupráce dle SOD. 

3. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 sjednávají změnu rozsahu předmětu díla a to ve znění 
přílohy č. 1 Změnový list č. D1 (dále jen „ZL“) k tomuto Dodatku č. 1, která je nedílnou součástí 
Dodatku č. 1. 
Změna rozsahu díla má vliv na sjednanou cenu díla, která se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o 
celkovou částku ve výši 191.480,- Kč bez DPH. Tato částka se sestává z částky dle ZL.  Nejedná 
se o podstatnou změnu závazku SOD dle § 222 odst. 4 ZZVZ a v souladu s § 273 odst. 6 ZZVZ. 
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Vícepráce a méněpráce rekapitulace změnových listů 
 

ZL č. Popis 
Sazba 
DPH 

Vícepráce bez DPH 

ZL D1 Viz příloha č. 1 tohoto dodatku 21 % 191.480,- Kč 

 Vícepráce a méněpráce bez DPH celkem  21 % 191.480,- Kč 

 
*Smluvní strany se dohodly, že celková suma méně a víceprací bude zaokrouhlena na celé 

koruny a to matematicky. 

 
Rekapitulace Dodatku č. 1 
Vícepráce celkem bez DPH:                   191.480,- Kč 
Méněpráce celkem bez DPH:                               0,- Kč 
Celkem za Dodatek č. 1 bez DPH:                  191.480,- Kč 
 
Výše uvedené více a méně práce nejsou podstatnou změnu závazku Smlouvy, a to v souladu s § 
222 odst. 4 ZZVZ. 
Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž potřeba vznikla 
v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.  
 
% vyjádření víceprací dodatku č. 1 vůči Smlouvě:   9,96 % 
% vyjádření méněprací dodatku č. 1 vůči Smlouvě:        0 %  
% vyjádření hodnoty změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ   9,96 % < 10,00 % 
  
 

Rekapitulace ceny díla dle Smlouvy o dílo ze dne 22. 11. 2016 a Dodatku č. 1  
 

Stávající Smlouva o dílo 
 

Cena díla celkem bez DPH  1.922.480,- Kč 

 

Smlouva o dílo po Dodatku č. 1 
 

Cena díla celkem bez DPH 2.113.960,- Kč 

 
4. Dohodnutá doba dokončení stavebních prací ve čl. 3.1 Termín dokončení stavebních prací této 

SOD se mění na 10. 7. 2017.  
5. Smluvní strany prohlašují, že tímto Dodatkem č. 1 měly v úmyslu změnit a tedy změnily toliko 

rozsah díla a s tím související výši odměny za provedení díla a termín dokončení díla. 
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.  
7. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 

1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které 
se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 1. 

8. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž 
stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní 
strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby 
doplněno. 

9. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto 
prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a 
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svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných 
podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy. 

10. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 1 
byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 1 je tak uzavřen platně a 
účinně. 

 
Přílohy Dodatku č. 1: 
Příloha č. 1: Změnový list D1 
  
 

 

 
 
Objednatel      Zhotovitel 
 
 
V Ivančicích dne 15. 6. 2017    V Třebíči dne 27. 6. 2017 

 
 
 

________________     __________________     
Milan Buček         František Joura 
starosta města        jednatel společnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D o l o ž k a 
ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění 

Obsah tohoto dodatku smlouvy o dílo byl schválen usnesením č. 42 na jednání Rady Města Ivančice konané 

dne 14. 6. 2017 na svém zasedání č. 13. 

 


