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Dodatek č. 1  
ke 

Smlouvě o dílo 
uzavřené dne 22. 3. 2018 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník) 

mezi  

 

1. Objednatelem:  

Společnost:  Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. 

Sídlo:   Veveří 967/97, 602 00 Brno 

Zastoupeným:  Ing. Františkem Foretem, DSc., ředitelem 

Osoba pověřená realizací zakázky: xxxxxxxxxx  

IČ:  68081715 

DIČ:   CZ68081715, společnost je plátcem DPH 

Bankovní spojení:  ČSOB 

Číslo účtu:   xxxxxxxxxx 

(dále jen objednatel) 

 

a 

 

2. Zhotovitelem:  

Obchodní firma: S. I. S. spol. s r. o. 

Sídlo:    Viniční 4349/2, 615 00 Brno - Židenice 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6744 

Zastoupeným ve věcech smluvních:   Ing. Jiřím Dostálem, jednatelem   

Zastoupeným ve věcech technických:  xxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:   xxxxxxxxxxx       

Číslo účtu:    xxxxxxxxxxx 

IČ:     46965611      

DIČ:     CZ4696511      

Telefon:    xxxxxxxxxxx    

e-mail:     xxxxxxxxxxx     

(dále jen zhotovitel) 

 

Předmětem smlouvy o dílo je provedení díla „ Rekonstrukce laboratoře č. 17 v 1. PP 

hlavní budovy UIACH“ v Brně.  

 

A. Tímto Dodatkem č. 1 se mění čl. II odst. 1 Smlouvy o dílo takto: 

 

Původní text 

II.  Cena: 

 

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná, 

je sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta 

včetně daně z přidané hodnoty (DPH), a to ve výši:  

 

cena za dílo bez DPH činí:              1 305 976,- Kč 

sazba DPH (21 %) činí:                  274 255,- Kč 

cena díla celkem včetně DPH (21%) činí:                    1 580 231,- Kč  
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předmětem této smlouvy je plnění, na které se má použít režim přenesení daňové povinnosti 

dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

 

Nový text 

II. Cena: 

 

2. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná, 

je sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta 

včetně daně z přidané hodnoty (DPH), a to ve výši:  

 

cena za dílo bez DPH činí:               1 384 253,- Kč 

sazba DPH (21 %) činí:                   290 699,- Kč 

cena díla celkem včetně DPH (21%) činí:                      1 674 952,- Kč  

 

 

předmětem této smlouvy je plnění, na které se má použít režim přenesení daňové povinnosti 

dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

 

 

B. Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

 

C. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:  

1. Soupis prací, vyúčtování méněprací a víceprací ze dne 4. 9. 2018 

 

D. Závěrečné ujednání: 

 

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 1 

vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.  

 

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán dle jejich svobodně a vážně 

projevené vůle, prosté omylu nikoli v tísni. 

 

Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto dodatku připojují osoby 

oprávněné jednat za smluvní strany, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy. 

 

V Brně, dne:        V Brně, dne:  

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

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

 

Ing. František Foret, DSc.      Ing. Jiří Dostál 

ředitel                      jednatel 

Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.                                            S.I.S., s.r.o. 


