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DODATEK č. 1 ke 
 

 SMLOUVĚ O DÍLO  
 

uzavřené podle  
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
na veřejnou zakázku 

Zbudování výzkumného centra pro studium patogenů z rodu Phytophtora 
 

 
Smluvní strany 
 
 
1. Objednatel:    Mendelova univerzita v Brně  
                                Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
 
Statutární orgán:   prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor   
Ke smluvnímu jednání oprávněni:    prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor jako příkazce 

operace 
                                                       Ing. Lujza Oravcová, kvestorka jako správce rozpočtu 
V technických záležitostech:           xxxxx., e-mail: xxxxx; tel.:  +420 xxxxx 
IČO:               621 56 489 
DIČ:               CZ62156489 
Bankovní spojení:               xxxxx 
Číslo účtu:                        xxxxx, xxxxx 
 
 
 
2. Zhotovitel:                                     KWM PLUS s.r.o.  
                                                           Deblín 350, 664 75 Deblín 
                               
Statutární orgán:                                 Ing. Karel Weigl, jednatel                      
Ke smluvnímu jednání oprávněn:      Ing. Karel Weigl, jednatel 
V technických záležitostech:              Ing. Karel Weigl, email: xxxxx, tel.: xxxxx 
IČO:                                                    27745112 
DIČ:                                                    CZ 27745112 
Bankovní spojení:                             xxxxx 
Číslo účtu:                                          xxxxx 
     
Uzavřeli ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, tento dodatek ke 
smlouvě o dílo.      
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I. Předmět dodatku 
 
Předmětem dodatku je zvýšení rozsahu díla o vícepráce, a to v souladu s ustanovením § 
222 odst. 4 písm. a), b) bod 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
Vícepráce musí být realizovány z důvodů okolností zjištěných v průběhu realizace díla, které 
objednatel nemohl předvídat, jelikož během intenzivních dešťových srážek v měsících 
červen a červenec 2017 bylo zjištěno opakované zatékání do prostorů skleněné přístavby 
pláště budovy, ve kterých se nachází laboratoře pro vědecko – výzkumné aktivity (dvě 
laboratoře pro projekt Phytopththora Research Centre), s umístěním řady přístrojů a 
laboratorního nábytku a také s ohledem na dlouhodobý záměr využívání laboratoře. Po 
důkladné obhlídce byl zjištěn havarijní stav přístavby (chybějící části těsnící gumy, porušené 
napojení na základy, otvory v konstrukci, porušená termoizolace skel atd.). Je předpoklad, že 
voda zatéká jak porušeným těsněním okenních tabulí, tak i spodní částí „skleníku“. Byla 
konzultována možnost opravy stávajících závad na skleněné přístavbě se zhotovitelem. 
Závěr byl takový, že nelze garantovat funkční opravu, řešením je návrh kompletní výměny 
konstrukce a skel, včetně nových základů s osazením mírně nad stávající terén. Pro 
doplnění je nutné uvést, že v zájmu objednatele je maximálně snížit riziko zvýšené vlhkosti 
v prostoru laboratoří z důvodu možného růstu plísní, jejichž výskyt je v rámci mezinárodního 
výzkumu nežádoucí, neboť by mohlo dojít ke kontaminaci vzorků právě těmito nežádoucími 
plísněmi. 
 
 

II. Změna ceny díla a termínu plnění 
 

V návaznosti na provedení víceprací se mění cena díla následovně: 
  
Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 9. 5. 2017 byla stanovena takto: 
„Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, je sjednána jako 
výsledek veřejné zakázky malého rozsahu, a činí“  

 

 Kč bez DPH Sazba DPH v 
% 

Výše DPH 
v 
Kč 

Kč včetně DPH 

Celková 
nabídková 
cena za 
předmět 
plnění 

 
4.231.275 

 
21 

 
888.568 

 
5.119.843 

 
 
Objednatel požádal zhotovitele o nacenění „Výměny předsazené skleněné konstrukce“, když 
cenovou nabídku obdržel dne 3. 8. 2017. 
 
Rozsah díla se navyšuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku označeném  
jako cenová nabídka. 
 
Smluvní strany se dohodly, že cena víceprací je sjednána ve výši 412.100 Kč bez DPH, což 
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představuje 10,26% z nabídkové ceny zhotovitele uvedené ve smlouvě o dílo ze dne 
9.5.2017. Tato změna tedy neznamená podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
předmětnou veřejnou zakázku. 
 
V návaznosti na provedení víceprací se čl. II. Doba plnění odst. 1 Smlouvy o dílo ruší a 
nahrazuje textem: 
Termín zahájení provádění díla:                                                    11. 5. 2017 
Původní termín dokončení díla:                                                     10. 9. 2017 
Termín dokončení díla:                                                                  25. 9. 2017 
 

III. Závěrečná ustanovení 
 
Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy o dílo včetně přílohy na profilu zadavatele a v 
registru smluv, s ohledem na povinnost uveřejnit kompletní kupní smlouvu včetně příloh, 
vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Splnění 
povinnosti smlouvu uveřejnit zajistí objednatel. 
 
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 
 
Smlouva se uzavírá okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona  č. 340/2015 
Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv) v registru smluv. 
 
Nedílnou součást smlouvy tvoří příloha – cenová nabídka zhotovitele ze dne 3. 8. 2017. 
 
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 
 
 
V Brně dne 8. 8. 2017                                                            V Deblíně dne 7. 8. 2017 
 
 
za Objednatele                      Za Zhotovitele 
 
 
statutární zástupce zadavatele:                                             Statutární zástupce zhotovitele 
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.                                          Ing. Karel Weigl, jednatel 
 
 
…..………………………….  ….……………………………… 

 
           Příkazce operace 
           prof. Dr. Ing. Libor Jankovský 
 

 
……………………………… 
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           Správce rozpočtu 
           Ing. Petra Doleželová   

 
 
 ……………………………… 
 
 
Příloha: 

 
1. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 3. 8. 2017 
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