
Dodatek ke smlouvě
Č. 6121053492/1

Tento dodatek číslo 1 Smlouvy o dílo č. 6121053492 (dále jen „dodatek") byl uzavřen v souladu
s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Smluvní strany:

Statutární město Brno
se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 196/1, 602 00
zastoupené: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka
podpisem smlouvy pověřen: Ing. Marco Banti, LL.M., vedoucí Odboru participace MMB
100:44992785
DIČ: CZ44992785 ^
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 111246222/0800
(dále jen „objednatel")
a

ACER WOODWAY s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku, Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 27574
se sídlem: Karáskovo náměstí 2146/21, Brno 615 00
zastoupené:
IČO: 25343
DIČ: CZ25343467 ^
Bankovní spojení: ČSOB, č. ú. 372681783/0300

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „Smluvní strany" a každý jednotlivě jako
„Smluvní strana")

1. Změna smlouvy

Smluvní strany tímto Dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 6121053492 uzavřené
dne 27. 8. 2021 (dále jen „Smlouva"), a to následujícím způsobem:

Vypouští se text čl. III. Smlouvy - Předání staveniště, doba plnění, který zní:

Etapa 1 - vyhotovení a předám projektové dokumentace, a to včetně zajištění
pravomocného povolení stavby.
Termín: do 6 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy

a vkládá se text čl. III. Smlouvy v následujícím znění:

Etapa 1 - vyhotovení a předání projektové dokumentace, a to včetně zajištění
pravomocného povolení stavby.
Termín: do 27. 12. 2022.

a dále:
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Vypouští se text čl. VII. Smlouvy - Cena a platební podmínky, který zní:

Cena za dílo celkem: 
bez DPH 
DPH v % 
částka DPH 

Cena včetně DPH

2 332 100,- Kč
21%
489 741,- Kč 
2 821 841,-Kč

Cena za projektovou dokumentaci (max. do 10% z celkové ceny) 
bez DPH 

DPH v % 
částka DPH:
Cena včetně DPH:

95 000,-Kč
21%
19 950,-Kč 

114 950,-Kč

Cena za realizaci 
bez DPH 

DPH v % 
částka DPH:
Cena včetně DPH:

2 237 100,-Kč
21%
469 791,-Kč 
2 706 891,-Kč

a vkládá se text čl. III. Smlouvy v následujícím znění:

Cena za dílo celkem:

bez DPH 

DPH v % 

částka DPH 

Cena včetně DPH

2 362 100,- ICČ
21%
496 041,- Kč 

2 858 141,- Kč

Cena za projektovou dokumentaci (max. do 10 % z celkové ceny) 
bez DPH 

DPH v % 

částka DPH:
Cena včetně DPH:

125 000,-Kč
21%
26 250 ,- Kč 

151 250,-Kč

Cena za realizaci 
bez DPH 

DPH v % 

částka DPH:
Cena včetně DPH:

2 237 100,- Kč
21%
469 791,-Kč 
2 706 891,- Kč

2. Závěrečná ustanovení

2.1. Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení tohoto Dodatku nemá vliv 
vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení tohoto Dodatku, pokud z povahy

na

2



nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního
obsahu tohoto dodatku.

2.2. Tento Dodatek představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu
k předmětu tohoto Dodatku a nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se rozsahu
tohoto Dodatku.

2.3. Ostatní části a ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají platné a
účinné v původním znění.

2.4. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a
jeden zhotovitel.

2.5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v souladu s § 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), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si tento Dodatek Smlouvy přečetly, s jeho obsahem souhlasí, Dodatek
vyjadřuje pravou, svobodnou a vážnou vůli Smluvních stran a na důkaz toho k ní Smluvní
strany připojí svůj podpis.

Tento dodatek byl schválen na R8/222. schůzi RMB konané dne 1. 6. 2022.
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