
Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. 2017/0523 

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

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 
se sídlem: náměstí Jana Palacha 2, 116 3 8 Praha 1 
zastoupena: doc. Mirjam Friedovou, Ph.D., děkankou 
IČ: 00216208 
DIČ: CZ00216208 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. , Praha 1 
č. ú.: 85631011/0100 
osoba pověřená realizací této smlouvy:   tel.:  

, e-mail:  
interní číslo zakázky: 2017/003 
na straně jedné (dále jen "objednatel") 

a 

[MIDWEST INVEST s.r.o.] 
se sídlem: [Pod Hájem 231, 252 65 Tursko] 
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném [Městským ] soudem v [Praze], oddíl [C], vložka [242196] 
zastoupena: [Mgr. Yvonou Trčalovou] 
IČ: [04084845] 
DIČ: [CZ04084845] 
bankovní spojení: [   
c. u.: [ ] 
osoba pověřená realizací této smlouvy: [Mgr. Yvona Trčalová], tel.: [ + ], e-mail: 
[t ] 

na straně druhé (dále jen "zhotovitel") 

uzavřeli V souladu s ustanovením § 2586 a n. zákona č . 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže 
uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo: 

1. 
Úvodní ustanovení 

Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 7. 9. 2017 uzavřeli Smlouvu o dílo č . 

2017/0523 (dále jen "Smlouva"). 

2. 
Doplňující a změnová ustanovení ke Smlouvě 

V souladu s ustanovením čl. XVII. "Závěrečná ustanovení", odst. 17 .6. Smlouvy se smluvní 
strany s ohledem na prodlení při zahájení realizace Smlouvy, dohodly na těchto změnách 
Smlouvy: 

a) Čl. V. "Místo a termíny plnění smluvních závazkťl"odst. 5.2., druhý bod se mění a nově 
zní: "termín předání díla: nejpozději do 31. 1. 20 18." 

" 
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3. 
Závěrečná ujednání 

1. Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny a platí i pro tento 

dodatek. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními 

Smlouvy. 
2. V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani Smlouva 

nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za nichž 

k neplatnosti došlo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku či Smlouvy nelze 

oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku či 

Smlouvy se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém znění příslušných 

ustanovení ve formě písemného dodatku. Pokud tak neučiní, budou se příslušné vztahy 

řídit ustanoveními zákona č . 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, případně dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území České 

republiky. 
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek 

v souladu se zákonem č . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "zákon o registru smluv"), a to neprodleně po podpisu 

dodatku. 
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek jako celek, neboť v 

dodatku nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním 

by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců 

nebo jejich zaměstnanců. V případě, že by přesto uveřejněním dodatku došlo k 

neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců či 

zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím 

vlastním zástupcům nebo zaměstnancům. 
5. Smluvní strany zároveň berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel spolu s tímto 

dodatkem uveřejní stejným způsobem také Smlouvu. Ustanovení předchozích odstavců 

platí Smlouvu obdobně. 
6. Dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 

přičemž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 

7. N~dílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy : 

Příloha č. 1 -platební kalendář 
8. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, 

resp. jejich zástupci, přičemž platí datum posledního podpisu. 

f1tY Pofl 
V Praze dne ....... . . . . : . . .. .. . .......... . V Praze dne q. /:{_ r .. 

Za zhotovitele: 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Za objednatele:

. .......  
doc. Mirjam Friedová, Ph.D. , děkanka Mgr. Yvona Trčalová- jednatel 
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Příloha č.l- Platební kalendář dodatek ~v ... 

A B c D E F G H 

1 UK-FF- Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2- IV. etapa, Obnova vstupních prostor auly a rekonstrukce WC 

. 
2 stavba 

Jednotlivé části maximální 
termíny 

termíny nabídková nabídková 

předmětu smlouvy - nabídková 
maximální předávání 

předávání cena za část cena za část 

členění dle položkového cena Kč 
nabídková staveniště 

jednotlivých celkem cena 
DPH 

celkem cena 
cena Kč vč DPH jednotlivých 

rozpočtu bez DPH částí* 
částí * Kč bez DPH Kč vč DPH 

3 
obnova vstupních 

4 prostor auly 14.9.2017 897 239 188420 1085 659 

5 WC M+ Z 2 .np 1026 717 215610 1242 327 

6 WC M+ Z 3 .np 1047 845 220048 1267 893 

7 WC M+ Z4.np .. 31.1.2018 1026 717 215610 1242 327 
. 

8 CELKEM 4864600 5886166 3998 518 839688 4838206 . 

9 
1-- ... ~--· ···-·---.-- ... - ·-- ... _ ---· ... --.---- .. ----- ,., " .. . - - - -· - - - - - -

10 
1--
ll 

1-- - ~ 

______________ .,__._..____ ___ .... _......__ 

12 *termíny předávání staveniště a dokončení jednotlivých částí- vychází z provozních potřeb uživatele -
1--

13 
1--

14 WC- temíny odstávky jednotlivých podlaží musí navazovat, ne ní možná odstávka souběžně více podlaží 
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