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Dodatek č. 1 ev. č. DS201700952 

ke smlouvě o dílo ev. č. DS201700230 
uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
                     

I. Smluvní strany: 

 

Smluvní strany: 

 

Objednatel: statutární město Liberec 

Nám. Dr. E. Beneše 1 

                        460 59, Liberec 1 

IČ: 00 26 29 78  

Zastoupené p. Tiborem Batthyánym, primátorem města 

ve věcech smluvních zastoupené Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní 

primátora pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch       

                  

/dále jen objednatel/ 

 

Zhotovitel ANEGG s r.o.  

se sídlem: Heliova 537/5, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec         

 zastoupený: Bc. Tomášem Dubcem, jednatelem společnosti  

 IČ: 04047419     

DIČ: CZ04047419     

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

3565  

 

/dále jen zhotovitel/ 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento 

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS201700230. 

 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

 

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 4. 5. 2017 smlouvu o dílo ev. č. DS201700230 (dále jen 

„Smlouva“), jejímž předmětem je úprava cest v parku u ulic Ježkova / Pionýrů, pozemky 

p. č. 921, 922, 925, 1586/1, k. ú. Rochlice u Liberce. 

 

1.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že oproti projektovou dokumentací předpokládanému 

ohraničení cest ocelovou pásovinou, je použit ocelový profil tvaru písmene L. 

1.3. Zhotovitel upozornil, že při provedení zadláždění do profilu L by nebylo možné zaručit 

soudržnost dláždění. Je proto nutné provést tyto dodatečné stavební práce: 
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 Otočení a vyrovnání profilu L, tak aby vnější svislá strana profilu byla situována dovnitř 

prostoru cesty. 

 Upevnění profilu L bude provedeno pomocí přivařených ocelových tyčových kotev. 

 Prostor okolo profilů bude ohumusován a zatravněn. 

 

1.4 Úpravy popsané v čl. I, odst. 1.2 a 1.3 budou provedeny z důvodu předejití poškození 

dláždění, čímž by objednateli mohly opakovaně vzniknout další náklady spojené s údržbou cest. 

 

1.5 Potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které objednatel 

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto okolnosti vyvstaly až během realizace 

vlastních prací.  

 

1.6 Vzhledem k pokročilé fázi realizace projektu, znalosti místních podmínek zhotovitelem a 

projednáním by změna dodavatele způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, dále by 

způsobila i značnou časovou tíseň s ohledem na nutnost realizace prací za vhodných 

klimatických podmínek. Celkový rozsah těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 30 

% z ceny původní veřejné zakázky.  

 

Článek II. 

Cena dodatečných stavebních prací 

 

2.1 Cena dodatečných stavebních prací byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 

27. 6. 2017; a to ve výši 41.992,86 Kč bez DPH, 50.811,36 Kč s DPH. 

 

2.2 Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

 

2.3. Celková cena díla tak nově činí: 

       Cena celkem bez DPH       308.500,86 Kč 

       DPH          64.785,18 Kč 

       Cena celkem s DPH      373.286,04 Kč 

 

 

Článek III. 

Ostatní ujednání 

 

2.1 Ostatní ujednání „Smlouvy“ nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti. 

 

 

 

IV.  

Doložky 

 

4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
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4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 

chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být 

poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s 

jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

4.3 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 

účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, 

nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v 

případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

 

 

 

Článek V. 

Závěrečná ujednání 

 

5.1 Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení 

stvrzují svými podpisy. 

 

5.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou. 

 

5.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran. 

 

5.4 Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách 

statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 

uvedených v tomto dodatku. 

 

 

 

V Liberci               V ……………………………………. 

 

dne: ………………………….                      dne: ………………………………..         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Karolína Hrbková                                      Bc. Tomáš Dubec  

náměstkyně primátora                                  jednatel společnosti 

 

 

…………………………………….                       ………………………………………….. 
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Příloha č. 1 

 


