Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 080/OVZ/PV/2017
ze dne 24. 08. 2017
(dále jen „Dodatek č. 2“)

Objednatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
se sídlem:
Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČ:
619 89 592
DIČ:
CZ 619 89 592
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Rektor:
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
Technický dozor stavebníka (TDS): Daniel Ludín, fyzická osoba podnikající v režimu zákona č.
455/1991 Sb., se sídlem Kyselovská 475/117, 783 01 Olomouc – Slavonín, IČO: 66186731 na
základě příkazní smlouvy
(dále jen „Objednatel“)
a
Zhotovitel:

REFAS Olomouc spol. s r.o.

se sídlem:
Na zákopě 525/1g, 779 00 Olomouc
IČ:
47667478
DIČ:
CZ47667478
Statutární orgán:
Ing. Michal Dudek
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4948
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „smluvní strany“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. Objednatele 080/OVZ/PV/2017 ze dne 24. 08.
2017, a to podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“):

I.

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 24. 08. 2017 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)
kterou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy
a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtě podle této smlouvy,

řádně a včas provést dílo spočívající ve zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce dvorního
objektu „Albínka“ – Purkrabská 4, Olomouc“ (dále též jako „Stavba “).

II. Předmět dodatku
Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je ukončení Smlouvy dohodou smluvních stran a s tím
související vypořádání práv a povinností smluvních stran, souvisejících s předčasným
ukončením Smlouvy. Smlouva se ukončuje předčasně z objektivního důvodu, vycházejícího z
„Technické zprávy k provedené prohlídce postupu bouracích prací, ze dne 9. 4. 2019“, kterou
vypracovala firma Statika Janík s. r. o., kterým je nevyhovující statický stav Stavby. Pro tento
důvod nelze pokračovat v plnění závazku ze Smlouvy ze strany Zhotovitele.
III. Vypořádání smluvních stran
1. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly, že ke dni účinnosti tohoto dodatku
v souladu s čl. XXV Smlouvy zaniká závazek založený Smlouvou.
2. Smluvní strany se dohodly na následujícím vypořádání vzájemných práv a povinností:
a) dokončené části Díla dle Smlouvy byly protokolárně předány ke dni 22. 5. 2019,
b) ke dni nabytí účinnosti tohoto Dodatku bylo uhrazeno celkem 2,913.013,- Kč bez DPH
z celkové ceny za Dílo, uvedené v čl. V Smlouvy,
c) ustanovení čl. XX Smlouvy se vztahuje na dokončené a protokolárně předané části
Stavby,
d) ustanovení čl. VII Smlouvy se vzhledem k nenaplnění účelu Smlouvy vypouští,
e) nabytím účinnosti tohoto dodatku smluvní strany považují všechna svá vzájemná práva
a povinnosti, která nejsou uvedena výše a na která se nevztahuje čl. XXV odst. 5.
Smlouvy, za vypořádané.
IV. Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků tohoto
Dodatku č. 2 a účinnosti dnem jeho uveřejnění Objednatelem v registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento Dodatek se pořizuje v elektronické podobě.
V Olomouci, dne …16.07.2019......
Univerzita Palackého v Olomouci

V Olomouci, dne …08.07.2019......
REFAS Olomouc spol. s r.o.

--------------------------------------------------

-------------------------------------------------

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Ing. Michal Dudek
jednatel REFAS Olomouc spol. s r.o.
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