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Dodatek č. 1   

 

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. DS201700956 ze dne 4. 8. 2017 

ev. číslo dodatku: DS201701126 

   
 

Zhotovitel:    R E M O N T s.r.o.               
se sídlem:          Kubelíkova 16,460 07 Liberec9 
zastoupené:    Pavlem Vitouškem, jednatelem společnosti 
ve věcech technických: 
IČ:    44565631 
DIČ:    CZ 44565631 
bankovní spojení:  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1942  
(na straně jedné, dále jen jako „Zhotovitel“) 

a 

 

Objednatel:   STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
         nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
zastoupené:   panem Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních:              panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora   
ve věcech technických: 

IČ:  00262978 
DIČ:  CZ00262978 
bankovní spojení:  
(na straně druhé, dále jen jako „Objednatel“) 

 

 (obě strany společně dále jen jako „Smluvní strany“) 

 

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 08. 2017 (dále jen 

jako „SOD“) mezi Smluvními stranami je úprava ceny díla v důsledku okolností, které 

objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Během realizace stavby bylo 

s ohledem na efektivitu trasy vedení a bezpečnost uživatelů rozhodnuto o změně trasy 

v pavilonu Jídelny, kde se vedení tepla a teplé vody napojilo pod schody, aby byl zvětšen 

komunikační koridor schodiště. Tato možnost byla řešena až po rozebrání obložení 

vchodu školy, které nešlo za provozu školy v projektové přípravě provést. Další změna 

trasy vedení tepla a teplé vody byla pod tělocvičnou, z důvodu rekonstrukce bazénu pod 

tělocvičnou a využití trasy vedení tepla pro bazénovou technologii. Nově navržená trasa 

vede přes zdravotnickou místnost a větrací šachtu do výměníku, proto se museli vyrobit 

nové konsole, provést průrazy a přidat protipožární manžety oddělující požární úseky. 

Při projektové přípravě byly provedeny dva zkušební vrty dvěma nosnými sloupy. Na 

základě těchto sond byly naprojektovány průrazy pro topné rozvody bez potřeby 

jádrového vrtání do železobetonu. Při realizaci veřejné zakázky se projevili rozdílně 
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skladby konstrukcí, bylo třeba provést jádrové vrty. Výše uvedené okolnosti jsou 

popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku. 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. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD. 

3. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 sjednávají změnu rozsahu a ceny díla a to ve znění 

přílohy č. 1 (Rekapitulační list a položkový rozpočet k změnovému listu (dále jen „ZL“ č. 

1) 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 41 283,- Kč bez DPH. Tato částka se sestává z částky dle ZL č. 1 

Vícepráce  

ZL č. Popis Sazba DPH  Vícepráce bez DPH  

ZL 1  Vícepráce bez DPH celkem  21 % 41 283,-  Kč 

 

 

Rekapitulace ceny díla stanovené v čl.V odst.2 dle Smlouvy o dílo ze dne 4. 8. 2017 a 

Dodatku č. 1 

 

 Stávající Smlouva o dílo  

Cena díla bez DPH 21%            2 124 783,- 

DPH 21%              446 204,- 

Celkem s DPH         2 570 987,-   

   

 Smlouva o dílo po Dodatku č. 1  

Cena díla bez DPH 21%  2 166 066,-      

DPH 21% 454 873,86               

Celkem s DPH       2 620 939,86    

 

 

5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.  

6. 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.  

7. 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 
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odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo 

do SOD v případě potřeby doplněno. 

8. 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 svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za 

nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy. 

9. 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. 

10. Doložky:  

                    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). 

 
                    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. 

 
                    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).  

 
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.  
 

Přílohy Dodatku č. 1: 

Příloha č. 1: Změnový list č. 1  

Příloha č. 2: Rozpočet  ZL. č. 1 

 

                V Liberci dne:   27. 9. 2017                      V Liberci dne: 27. 9. 2017    

 

                      

 

 ------------------------------------------ 

Pavel Vitoušek 
jednatel společnosti  

          ………………………………………….. 

Tomáš Kysela 

náměstek primátora 

  za zhotovitel 

 

                          za objednavatel 

 


