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DODATEK č. 1 
 

SMLOUVY O DÍLO č. 3166/2018 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“) 

 
 

I. 
Smluvní strany 

 
1. Česká republika – Městský soud v Praze 

se sídlem Spálená 6/2, 112 16  Praha 2 
zastoupená JUDr. Liborem Vávrou,  předsedou soudu  
IČO: 00215660 
DIČ: CZ00215660 - není plátce DPH 
bankovní spojení:  
č.ú.:  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné      
 

a 
 

2. Ing. Milan Procházka 
Revoluční 16/3, 412 01 Litoměřice 
fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, 
živnostenský list, Živnostenský rejstřík - Městský úřad Litoměřice příslušný podle $71 odst. 2 živnostenského 
zákona  
IČO: 67836232  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
č.ú.:  
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 
uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3166/2018, ze dne 12. 2. 2019 (dále jen „Dodatek“): 
        

II. 
 

V čl. III. Předmět Smlouvy, smlouvy o dílo č. 3166/2018, ze dne 12. 2. 2019, se tímto Dodatkem 
rozšiřuje předmět o vícepráce a méněpráce (na základě odsouhlasených změnových listů), které 
nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, a které 
jsou uvedeny ve Změnových listech stavebních prací, které jsou přílohou tohoto Dodatku. 

 
III. 

 
V čl. IV. Čas plnění, smlouvy o dílo č. 3166/2018, ze dne 12. 2. 2019, se tímto Dodatkem 
odstavec 1 mění takto: 
 
„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy od 1. 3. 2019 do 
31. 8. 2019. Dokončení díla potvrdí objednatel a zhotovitel v protokolu o předání a převzetí díla 
(stavby) vč. zápisu o odstranění vad a nedodělků nebránících provozu.“ 
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IV. 
 
V čl. V. Cena díla, smlouvy o dílo č. 3166/2018, ze dne 12. 2. 2019, se tímto Dodatkem odstavec 
1 a 2 mění takto:  
 
„1. Cena díla, uvedeného v čl. III. této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 6 337 395,- 
Kč s DPH (slovy šest milionů tři sta třicet sedm tisíc tři sta devadesát pět korun).  
Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové 
ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu 
dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu 
zahájení).  
 
2. Rozpis ceny v Kč: 
cena bez DPH 5 237 517,-Kč (slovy pět milionů dvě stě třicet sedm tisíc pět set sedmnáct korun ) 
DPH 21% 1 099 878,-Kč (slovy milion devadesát devět tisíc osm set sedmdesát osm korun) 
celková cena s DPH 6 337 395,- Kč s DPH (slovy šest milionů tři sta třicet sedm tisíc tři sta 
devadesát pět korun).“ 
 

V. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv v 

rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel se zavazuje Dodatek dle předmětného 
zákona uveřejnit. 

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v 
Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
 

VI. 
Seznam příloh 

 
Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy: 

- Způsob výpočtu jednotkových cen  - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr (upravený v souladu se Změnovými listy) 

 
V Praze dne                                                 V Litoměřicích dne  
 

  za objednatele 
 
 
 
JUDr. Libor Vávra 
předseda Městského soudu v Praze 

za zhotovitele 
 
 
 
 Ing. Milan Procházka 
     

                                                               




