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  DODATEK č. 1  

ke  Smlouvě o dílo č.j.: VS-351-41/ČJ-2018-8001PR  

 ze dne 07.08.2018 
 

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

mezi smluvními stranami 

 

 

ČR - Vězeňská služba České republiky  
se sídlem Soudní č.p. 1672/1a, 140 67 Praha 4  

za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele VS ČR ze dne 01.02.2018 

č. j. VS-52839-20/ČJ-2016-800020-S vrchní rada plk. Mgr. Tomáš Hůlka,  

ředitel Vazební věznice Praha – Ruzyně 

adresa vazební věznice: Staré náměstí 3/12, 161 02  Praha 6 

adresa pro písemný styk: poštovní úřad 614, přihrádka 07, 160 00  Praha 6 

IČ: 00212423 

bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú.: …………………   

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

ANDAF-TIER s.r.o.  

se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 218240 

za kterou jedná Anton Timofejev, jednatel společnosti 

IČ: 02330407 

DIČ: CZ02330407 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. …………………   

(dále jen „zhotovitel”) 
 

            

 

I. 

Úvod 

Dne 07.08.2018 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č.j.: VS-351-41/ČJ-2018-8001PR 

(dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí dílo 

s názvem: „Vazební věznice Praha – Ruzyně, prádelna Velké Přílepy“, spočívající v přestavbě 

stávajícího objektu „Desinfekce“ na objekt prádelny s minimálními dispozičními změnami a 

přístavbou.  

 

Rozsah prací byl potom sjednán ve Smlouvě, v projektové dokumentaci zhotovené 

společností HK, spol. s r.o., IČ: 63675111, Doubravínova 336/20, 163 00 Praha 6, zak. č.: 

325/17 z 02 2018 a výkazu výměr. 

 

Při realizaci díla bylo zjištěno, že v podlaze se nachází staré nefunkční podlahové topení, 

v důsledku čehož došlo ke vzniku víceprací, spočívajících v nárůstu bouracích prací – 

vybourání železobetonových podlah a osazení nového typu podlahy (staré podlahové topení 

muselo být vybouráno), provedení nových hydroizolací a zpětné betonáži mazaninou. 
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Vzhledem k uvedeným skutečnostem, dále vzhledem k tomu, že provedení uvedených 

víceprací je nutné ke zdárnému zhotovení díla sjednaného ve Smlouvě, v souladu s čl. III. 

odst. 5 a v souladu s čl. XVII. odst. 3 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke 

Smlouvě o dílo č.j.: VS-351-41/ČJ-2018-8001PR ze dne 07.08.2018. 

 

II. 

Rozšíření předmětu Smlouvy 

V rámci zdárného zhotovení díla popsaného ve Smlouvě o dílo č.j.: VS-351-41/ČJ-2018-

8001PR ze dne 07.08.2018 se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí 

vícepráce, spočívající ve vybourání železobetonových podlah a  osazení nového typu podlahy 

(vybourání starého podlahového topení), provedení nových hydroizolací a zpětné betonáže 

mazaninou.  

III. 

Změna čl. IV. 

Čl. IV. – Doba a místo plnění, odst. 1 se mění takto: 

„1. Dílo specifikované v článku III. této smlouvy, včetně víceprací specifikovaných 

v Dodatku č. 1 k této smlouvě, bude zhotovitelem řádně provedeno a předáno 

objednateli nejpozději  do 07.12.2018.“ 

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

1) V ostatním se Smlouva o dílo č.j.: VS-351-41/ČJ-2018-8001PR ze dne 07.08.2018 nemění 

a zůstává v platnosti. 

 

2) Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, 

přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.  

 

3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jeho zveřejnění v registru smluv. 

 

4) Na důkaz souhlasu s výše uvedeným připojují smluvní strany k tomuto dodatku své 

podpisy. 

 

                                07.11.2018                                                      07.11.2018 

V Praze dne..........................................                       V Praze dne …………………………... 

za objednatele:                                    za zhotovitele:     

 

 

 

 

 

 

 ................................................................                    ................................................................ 

                 

                  Vrchní rada                

       plk. Mgr. Tomáš HŮLKA                                                 Anton TIMOFEJEV 

        ředitel vazební věznice                                                      jednatel společnosti     

             

                         v.r.                                                                                v.r.    


