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DODATEK č. 3  
 

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 
Phytophthora 

 
 

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. Dr. Ing. Libor Jankovský, koordinátor projektu jako 

příkazce operace 
Ing. Petra Doleželová, projektová manažerka jako 
správce rozpočtu 

V technických záležitostech:           XXXXX, e-mail: XXXXX; tel.:  XXXXX 

IČO: 621 56 489 3 

DIČ:               CZ62156489 
Bankovní spojení:               XXXXX 
Číslo účtu:                        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:              XXXXX; email: XXXXX; tel.: XXXXX 
IČO:                                                    27745112 
DIČ:                                                    CZ 27745112 
Bankovní spojení:                             XXXXX 
Číslo účtu:                                          XXXXX 
 
     
Smluvní strany uzavřely ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, tento 
dodatek ke smlouvě o dílo.      
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I. Předmět dodatku 
 
V souvislosti s realizací stavby došlo v průběhu rekonstrukce ke změnám, které bylo nutné 
realizovat a operativně řešit pro dokončení stavebních prací a následné zajištění 
bezproblémového provozu. Předmětem dodatku je navýšení rozsahu díla o vícepráce, které 
jsou ve formě Změnového listu, včetně zdůvodnění víceprací, přílohou tohoto dodatku. 
 
 

II. Změna ceny díla  
 

V návaznosti na provedení výše uvedených 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 dodatečných víceprací a současně méněprací 
souvisejících s realizací předmětného díla, když Změnový list obdržel dne 20. 10. 2017. 
 
Rozsah díla se navyšuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku označeném  
jako Změnový list. 
 
Smluvní strany se dohodly, že cena víceprací je sjednána ve výši 321.932,32 Kč bez DPH. 
Vzhledem k tomu, že tato změna znamená, že skutečně uhrazená cena za realizaci 
předmětného díla, tj. včetně víceprací, nedosáhne finančního limitu ve výši 6 mil. Kč bez 
DPH, jedná se stále o veřejnou zakázku malého rozsahu.  
 
 

III. Závěrečná ustanovení 
 
Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy o dílo včetně přílohy na profilu zadavatele a v 
registru smluv. Splnění povinnosti smlouvu uveřejnit zajistí objednatel. 
 
Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 
 
 



 

 

3 

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 Dodatku č. 3 tvoří příloha – Změnový list ze dne 20. 10. 2017. 
 
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 
 
 
V Brně dne 23. 10. 2017                                                            V Deblíně dne 23. 10. 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 
 

 
……………………………… 

 
 
     
           Správce rozpočtu 
           Ing. Petra Doleželová   

 
 
 ……………………………… 
 
 
 
Příloha: 
 

1) Změnový list ze dne 20. 10. 2017 
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