
DoDATEKč1 
SMLOUVY o DÍLO 

Císařské lázně, příspěvková Organizace 

Sídlo: Mariánskolázeňská 306/2, 360 21 Karlovy Vary 

IČO; 75153053 

DIČ; CZ75153033 

Zastoupenýz Alexandrem Chalupníkem, diplomovaným technikem, ředitelem 

na Straně jedne' jako objednatel (dále jen ,, Objednatel “)

a 

Miınn Štěpánek - Stavební Sınžhy 

Sídlo: Na kopci 1343, 361 01 Ostrov 

IČO; 13845403 

Zastoupený: Milanem Štěpánkem 

na Straně druhé jako zhotovitel (dále jen ,,zhotovitel ") 
(společně jako ,, smluvní strany ") 

Vzhledem k tomu, že.“ 

0 Smluvní Strany uzavřely dne 29. 10. 2018 smlouvu O dílo č. 11/2018 „Císařská lázně - Karlovy 
Vary, bourání omítek v 1 .PP " a 

0 před uzavřením tohoto dodatku došlo k uzavření dohody 0 narovnání, dle které došlo k úpravě 
sporných práv smluvních stran v dohodě O narovnání uvedených, a 

0 v průběhu realizace prací bylo nezbytně provést úpravy rozsahu prováděných prací, vyjádřené ve 
změnových listech (Rozpočty změn) č. 1 - 5, které jsou přílohou tohoto dodatku a stávají se 
nedílnou součástí Smlouvy o dílo,“ a 

0 rozsah provedených nezbytných úprav Stavby představuje nepodstatnou změnu veřejné zakázky, 
ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách 

Se Smluvní Strany, vsouladu Sustanovením Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění 
pozdějších předpisů dohodly na uzavření tohoto 

DODATKU č.1 

StránkalZ2



Smlouva se mění a upravuje takto: 

A. 
Ze sınlouvy O dílo se vypouští odstavec 2 článku Ill. a nově se nahrazuje novými Zněními takto 

2. Smluvní strany se dohodly na ceně stanovené dle oceněného položkového rozpočtu (Příloha c l) 
která činí: 

754 591.- Kč 
Zhotovitel není plátce DPH 

Slovy: sedmsetpadesátčtyřìtisícepětsetdevadesátjednakorunaceská 

Účtováno bude dle skutečně provedených a Objednatelem odsouhlasených prací v rozsahu 
dokumentace pro provádění Stavby dle metodiky URS, primárně se použijí položky Z Oceněneho 
položkového rozpočtu. 

B. 
Závěrečná ustanovení 

l. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená zněním tohoto dodatku, zůstávají beze Zıneny a 
v platnosti. 

2. Smluvní Strany výslovně souhlasí S tím, aby text tohoto dodatku smlouvy byl zveřejněn na profilu 
zadavatele dle § 219 ZZVZ a V Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 

3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. 

4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v Registru smluv dle zákona č. 340/215 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

6. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, Z nichž každá smluvní strana obdržı 
po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis dodatku má právní sílu originálu. 

7. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek 
přečetly„ s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, zjejıch 
pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani Zajinakjednostranně nevýhodných podmınelx, 
což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 
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Císařské lázně„ přísiběvková organizace 
objednatel Zhotovitel 
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