
 

 
29060/H/2016-HSPH 
Č.j.: UZSVM/H/22021/2016-HSPH 

 
Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo ÚZSVM č. 107/2016 

 
 
Smluvní strany: 
 
Objednatel:   Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech  

majetkových 
organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb. 

se sídlem:   Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2  
za kterou právně jedná: Ing. Hana Seidlová, ředitelka Územního pracoviště Hradec  

Králové, na základě Příkazu  generálního ředitele č. 6/2014,  
v účinném znění 

IČ:    69797111 
bankovní spojení:  Česká národní banka Hradec Králové, číslo účtu xxxxxxxxxxxxx 
 
ve věcech technických pověřen:  
                                             Ing. Zdeněk Stříteský   
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
                                                
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:   AVJ-STAVBY s.r.o. 
se sídlem:   Purkyňova 2105/65, 568 02 Svitavy - Předměstí 
zastoupený:   Bc. Andrejem Peňakem, jednatelem společnosti                                         
IČ:    031 99 339 
DIČ:    CZ 031 99 339 
zapsaný v obchodním rejstříku u  Krajského soudu v Hradci Králové, v oddíle C, vložka 33851 
bankovní spojení:  číslo účtu xxxxxxxxxx         
e-mail:    xxxxxxxxxxxx 
telefon:   xxxxxxxxxxxx  
 
(dále jen „Zhotovitel“)  
 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ÚZSVM        
č. 107/2016 (dále jen „Dodatek č. 1“): 
 
 
1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN  

 
1.1. Smluvní strany mezi sebou dne 3. 11. 2016 uzavřely smlouvu o dílo ÚZSVM č. 107/2016 

na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce dešťové kanalizace objektu sídla OP Svitavy“ 
(dále jen „Smlouva“).  



1.2. Důvodem uzavření Dodatku č. 1 je, že v průběhu provádění díla podle Smlouvy bylo 
zjištěno, že u některých prací se vyskytla nutnost jejich dodatečného provedení (tzv. 
Vícepráce). 

1.3. Změny ve zhotovení díla, uvedené v předcházejícím odstavci, byly odsouhlaseny 
technickým dozorem stavebníka. 

 

2.                                                     ZMĚNA SMLOUVY 
 

2.1. Smluvní strany se, v souladu s čl. VII. 10. Smlouvy, dohodly na změně rozsahu díla podle 
Smlouvy, a to na dodávkách dodatečných prací (tzv. Vícepráce), které jsou specifikovány 
ve Změnovém listu č. 1, který tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 1. 

 
2.2. Článek III. 1. Smlouvy nově zní takto: 

„Smluvní strany na základě vzájemně odsouhlasených podmínek a vypracované cenové 
nabídky ze dne 17. 10. 2016 a ze Změnového listu č. 1 sjednávají  cenu  za  zhotovení díla 
ve výši 638. 522,94 Kč bez DPH a  772. 613,- Kč s 21 % DPH. Cena  Díla  je  v plném  
rozsahu  podložena  Změnovým listem č. 1, jehož kopie tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 1.“  

 
 

.                                                                                                                                     
3.                                                         ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
3.1 Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny. 

 
3.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

 
3.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 

Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a Objednatel 2 vyhotovení. 
 

3.4 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavřely svobodně, vážně, s jeho zněním 
souhlasí, což potvrzují svými podpisy. 

 
3.5    Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je tato příloha: 
          

Příloha č. 1 – Kopie Změnového listu č. 1 na tzv. Vícepráce 
 
 
 
 
V Hradci Králové dne:                                                       Ve Svitavách dne: 
 
Česká republika – Úřad pro zastupování                               AVJ-STAVBY s.r.o. 
státu ve věcech majetkových 
          
 
 
 
 

               
                Ing. Hana Seidlová 
                        ředitelka 
 Územního pracoviště Hradec Králové                                                                      
                       objednatel 
 

  
Bc. Andrej Peňak 

jednatel 
                            zhotovitel 

 
 



 
 
 
 



 



 
 



 
 
 
 



 
 



 
 



 
 



 



 
 


