
Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 6. 2018 
„Stavební úpravy kuchyně“ 

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších  

 

Objednatel: Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno Plovdivská 8, příspěvková 

organizace  

se sídlem:  Plovdivská 2572/8, 616 00 Brno 

IČ:   751 56 237 

DIČ:  CZ75156237 

za kterou jedná Mgr. Tomáš Jedlička, ředitel 

výkon autorského dozoru Ing. arch. Pavel Mahovský  

na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:  MEBR, s.r.o. 

IČ:  29189292 

DIČ:   CZ29189292 

se sídlem:  Meziříčko 57, PSČ 588 27 

registrace:  Krajský soud v Brně, sp. zn.: C 64322   

bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxx 

tel:  xxxxxxxxxxxxx 

e-mail:  xxxxxxxxxxxxxx 

   zastoupený ve věcech smluvních i technických: Jiří Šedý, jednatel 

 

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) 
 

I. PREAMBULE 

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 6. 2018 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) k plnění veřejné 

zakázky malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy kuchyně“ (dále jen „Veřejná zakázka“).  

2. V průběhu plnění Veřejné zakázky byla zjištěna potřeba provedení změn Smlouvy specifikovaných 

v čl. II tohoto Dodatku. Jedná se o změny, které představují: 
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a) dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od Zhotovitele, které nebyly zahrnuty 

v původním závazku ze Smlouvy, a zároveň je nutné je s ohledem na konkrétní podmínky a 

z objektivních důvodů provést (dále jen „vícepráce“); a 

b) změny v rozsahu prací, které byly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy (a tedy i 

v položkových rozpočtech), které však nebudou na základě pokynů objednatele či z jiného 

důvodu realizovány, budou realizovány v menším než oceněném rozsahu nebo budou 

použity dodávky jiných materiálů v nižší ceně, než jsou specifikovány v položkových 

rozpočtech (dále jen „méněpráce“). 

3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny 

Smlouvy, jak je uvedeno níže. Zdůvodnění těchto změn (víceprací i méněprací) je specifikováno 

v Příloze č. 2 tohoto Dodatku - Zdůvodnění provedených významnějších změn stavby. 

II. Předmět Dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo definované v čl. III. odst. 1. Smlouvy bude změněno v rozsahu 

víceprací a méněprací tak, jak je specifikováno v Příloze č. 1 tohoto Dodatku – specifikace změn 

Díla (položkový rozpočet). 

2. Smluvní strany se dohodly, že termín plnění Díla stanovený v čl. V. odst. 1. Smlouvy bude 

v souladu s čl. V. odst. 4 Smlouvy nahrazen termínem 28. 8. 2018. 

3. Smluvní strany si sjednávají, že cena za Dílo dle čl. VI. odst. 1. Smlouvy se v důsledku změn 

v rozsahu Díla a v souladu s čl. VI. odst. 4. a 5. Smlouvy mění a upravuje tak, že celková cena za 

Dílo činí 1 397 983 Kč bez DPH (slovy: jedenmiliontřistadevadesátsedmtisícdevětsetosmdesáttři 

korun českých) + DPH ve výši platné v den uskutečněného zdanitelného plnění. 

Přehled změn v ceně Díla: 

původní cena za Dílo dle Smlouvy: 1.248.775 Kč bez DPH 

úprava Dodatkem č. 1: + 149.208 Kč bez DPH 

nová cena za Dílo: 1.397.983 Kč bez DPH 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž po jednom (1) obdrží každá smluvní 

strana. Obě řádně podepsaná vyhotovení mají právní sílu originálu. 

2. Nedílnou součástí Dodatku jsou Příloha č. 1 – specifikace změn Díla (položkový rozpočet). 

v Příloha č. 2 - Zdůvodnění provedených významnějších změn stavby. 

3. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti v nezměněném znění. 

4. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku souhlasí s jeho zveřejněním v registru smluv dle zákona 

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

registru smluv. 
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Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely po vzájemném projednání vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jeho 

obsahem připojují své podpisy. 

V Brně dne 16. 8. 2018 V Brně dne 16. 8. 2018 

 

 

………………………………………...... ………………………………………...... 

Za objednatele Za zhotovitele 

Mgr. Tomáš Jedlička, ředitel Jiří Šedý, jednatel 


