
                                                                                      

Č. sml. kupujícího:  22-00-01 
Č. sml. prodávajícího: 22-024 

 
D O D A T E K   Č. 1    K E  
K U P N Í   S M L O U V Ě  

 
 

Smluvní strany 
 
Kupující:   Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany 
se sídlem:   Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno 
IČ:     44992785/22 
Jehož jménem jedná: Radomír Vondra, starosta městské části Brno-Tuřany 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Č.ú.:  16622621/0100 
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miroslav Dorazil, Ing. Lucie Fortelná  
 
a 
 
Prodávající:   hřiště.cz, s.r.o. 
se sídlem:   Příkop 838/6, 602 00 Brno  
IČ:    283 54 303 
DIČ:   CZ28354303 
Statutární zástupce: Ing. Ladislav Fuxa, jednatel 
Bankovní spojení:  ČSOB, a.s.  
Č.ú.:   117123653/0300 
ve věcech technických je oprávněn jednat: Luděk Rytíř  
 
 

se dohodly na změně kupní smlouvy ze dne 1. 3. 2022, č. 22-00-01 
 

„Rekonstrukce hřiště U Potoka“ 
 

takto: 
 

A. 
Předmět dodávky dle článku II smlouvy se mění co do rozsahu prací tak, jak je 

uvedeno ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. 
 
 

B. 
 Čas plnění dle článku III smlouvy se doplňuje tak, že se prodávající zavazuje 
realizovat dodávku, včetně montáže, lavice s područkami a plachty na pískoviště 
nejpozději do 12 týdnů ode dne účinnosti tohoto dodatku. 
 

C. 
 Kupní cena sjednaná v článku IV. smlouvy se zvyšuje o částku 55 760 Kč bez 
DPH, a to takto: 
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Vícepráce bez DPH        55 760,00 Kč 
DPH 21 %         11 709,60 Kč 

Cena dle dodatku celkem vč. DPH     67 469,60 Kč 
 
Celková kupní cena činí 1 631 510 Kč bez DPH (1 974 127,10 Kč vč. DPH). 
 

D. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho 

zveřejnění v registru smluv. 
 
 
Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny.  
 
  

Doložka 
ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen na 102/VIII. schůzi Rady městské části 
Brno-Tuřany dne 8. 8. 2022. 
 
 
V Brně dne: V Brně dne:  
 
 
Za kupujícího:                                 Za prodávajícího:   
 
 

 

 

 

Radomír Vondra                Ing. Ladislav Fuxa 
      starosta                         jednatel 
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PRVKY 

No.číslo produkt MJ množství cena produktu cena montáže
cena celkem 

produktu

WD-0076-00 LAVICE S PODRUČKAMI 1,7 M ks 1 12 800 Kč 2 700 Kč 15 500 Kč

PLACHTA NA PÍSKOVIŠTĚ  3x3m ks 1 4 500 Kč 900 Kč 5 400 Kč

17 300 Kč

3 600 Kč

20 900 Kč
vzdálenost tam a zpět 60 km

Doprava produktů na místo 1 800 Kč
Doprava montážního týmu (1x) 1 800 Kč

STAVEBNÍ ÚPRAVY
MJ množství cena/jedn. cena celkem
kpl 1 11 590 Kč 11 590 Kč
kpl 1 1 670 Kč 1 670 Kč
kpl 1 18 000 Kč 18 000 Kč

31 260 Kč

CENA CELKEM VČ. STAVEBNÍCH ÚPRAV S DPH 67 469,60 Kč

CENA CELKEM

CENA CELKEM VČ. STAVEBNÍCH ÚPRAV BEZ DPH 55 760,00 Kč
DPH 21% 11 709,60 Kč

položka
práce s bagrem, výkop prvků a patek a likvidace sutě
práce s bouracím kladivem na původních patkách
odvoz a ukládka starého kačírku

CENA PRODUKTŮ VČ. DOPRAVY S DPH 29 645,00 Kč

DODÁVKA PRODUKTŮ CELKEM

MONTÁŽ PRODUKTŮ CELKEM

CENA DODÁVKY A MONTÁŽE CELKEM

CENA PRODUKTŮ VČ. DOPRAVY BEZ DPH 24 500,00 Kč
DPH 21% 5 145,00 Kč

Kontakt firma 
hřiště.cz

Luděk Rytíř, tel.: 777 715 097, e-mail: ludek@hriste.cz
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Atypy budou certifikovány v rámci realizace inspekčně.

Objednatel, a tím i případný odběratel nabývá vlastnické právo k výrobkům uvedeným v této cenové nabídce až úplným 
zaplaceným ceny výrobků včetně ceny montáže objednatelem a do úplného zaplacení ceny výrobků a montáže tyto zůstávají 
ve výlučném vlastnictví hřiště.cz, s.r.o.

U zařízení vybavení parkurového sportoviště bylo provedeno přezkoušení typu autorizovanou osobou dle požadavku 
zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 173/1997 Sb. v platném znění. Ke všem typovým nabízeným vybavením 
parkurového sportoviště byl vydán Certifikát a vystaveno Prohlášení o shodě o plnění ustanovení příslušných ČSN EN 
16899:2017.

V ceně je zahrnuta výrobní dokumentace.
Ceny uvedené v nabídce jsou platné 1 měsíc od data zpracování nabídky.

Termín dodání typových výrobků min. 12 týdnů od potvrzení objednávky nebo podepsání smlouvy. U atypových výrobků 
se termín dodání liší v závislosti od druhu atypu.

Splatnost faktury je standardně 14 dní od data jejího vystavení. V případě sjednání zálohy, je zaplacení zálohy podmínkou 
pro nástup na montáž (montáž nebude zahájena před zaplacením sjednané zálohy).

U nových odběratelů požadujeme zálohovou faktur min. ve výši 70%.
Standardní záruka je uvedena v Garančním listu, který je přílohou nabídky. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a 
převzetí díla objednatelem a je platná, za předpokladu dodržení všech pokynů uvedených v příslušných Pokynech pro  
instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy, které objednatel k cenové nabídce obdrží na vyžádání. 
Záruka nezahrnuje závady plynoucí z vandalství, nesprávného používání, běžného opotřebení ani závady vzniklé následky 
živelných pohrom. Za závady se nepovažuje přirozené chování materiálu v daném prostředí. 

Vzhled výrobku vyobrazeného na vizualizaci je autorským dílem třetí osoby ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. Jsou 
připuštěny odlišné varianty vzhledu výrobku při současném splnění technických požadavků.

U typových herních zařízení bylo provedeno přezkoušení typu autorizovanou osobou dle požadavku zákona č. 22/1997 Sb. 
a nařízení vlády č. 173/1997 Sb. v platném znění. Ke všem typovým nabízeným herním prvkům byl vydán Certifikát a 
vystaveno Prohlášení o shodě o plnění ustanovení příslušných ČSN EN 1176-1:2018. 

U venkovních fitness bylo provedeno přezkoušení typu autorizovanou osobou dle požadavků normy ČSN EN 16630:2016. 
Na toto fitness zařízení se podle aktuální platné české legislativy vztahují požadavky zákona č. 102/2001 Sb. v pl. zn. o 
všeobecné bezpečnosti výrobků. Ke všem typovým nabízeným fitness byl vydán Certifikát a vystaveno Prohlášení o shodě 
o plnění ustanovení příslušných ČSN EN 16630:2016. 

Cena nezahrnuje zbudování povrchů tlumících pád. Požadovaná plocha povrchů tlumících pád je uvedena v produktových 
listech.

Ceny jsou stanoveny pro standardní barevnost, dle vizualizací v nabídce (produktových listech) a standardní  provedení 
povrchové úpravy. Případné odlišnosti musí být před objednáním dohodnuty a změny uvedeny  v objednávce nebo smlouvě. 

Cena montáže je kalkulována na běžný (rostlý) terén s maximálním sklonem do 2%, v případě ztížených terénních 
podmínek např.: skála, navážka, nadměrný kořen, štěrková lože, atd., budou, účtovány vícepráce. Cena montáže zahrnuje 
zhotovení spodní stavby. 

Cena nezahrnuje zaměření a vytyčení inženýrských sítí, poplatky spojené s pojištěním staveniště objednatelem;  poplatky 
spojené se zřízením staveniště objednatelem.

Cena nezahrnuje terénní modulace a úpravy okolního terénu.

Vzhledem k tomu, že neznáme harmonogram prací, je kalkulována doprava montážního týmu na 1 etapu. Pokud dojde k více 
výjezdům na základě výzvy objednatele nebo přerušení montáže okolnostmi způsobenými na straně  objednatele, bude 
účtována za každý další výjezd částka dopravy montážního týmu ve výši uvedené v nabídce. 
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V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit cenu díla řádně a včas, má dodavatel právo na odstoupení od 
objednávky nebo smlouvy a má právo požadovat vrácení předmětu objednání, přičemž objednatel je povinen předmět 
objednávky nebo smlouvy dodavateli bez zbytečného odkladu vydat, resp. zabezpečit jeho vydání třetí osobou, která ho má 
na základě smluvního vztahu s objednatelem v držení.

V případě, když objednatel předmět objednávky nebo smlouvy dodává třetí osobě, je objednatel povinen písemně oznámit 
třetí osobě, které předmět objednávky nebo smlouvy dodá, existenci výhrady vlastnického práva prodávajícího k předmětu 
objednávky nebo smlouvy a zavazuje se této třetí osobě oznámit, že vlastnické právo k předmětu objednávky nebo smlouvy 
na objednatele přejde až úplným zaplacením ceny předmětu objednávky nebo smlouvy a dodavatel je oprávněn žádat vydání 
předmětu objednávky nebo smlouvy v případě nesplnění povinnosti objednatele zaplatit řádně a včas cenu předmětu 
objednávky nebo smlouvy. Tuto skutečnost podle předcházející věty je oprávněn oznámit případné třetí osobě i dodavatel.

Objednatel je také povinen předat písemně konečnému zákazníkovi příslušné Pokyny pro instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a 
opravy vydané firmou hřiště.cz, s.r.o.
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