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Dodatek č. 1  

ke smlouvě o dílo ze dne 24.4.2019 
 

 
SMLUVNÍ STRANY 

 
Zhotovitel: 
 
Jméno:  W.H.A. system, spol.s r.o. 
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
  v Ostravě, oddíl C, vložka 12700 
Zastoupený:   
Sídlo:  Uničovská 52, 787 01 Šumperk 
Doručovací adresa:  Uničovská 52, 787 01 Šumperk 
IČ:  61945251 
DIČ:   CZ 61945251 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Kontaktní osoba:   
  
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
a  
 
Objednatel: 
 
Jméno:  TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ 
Zápis v obchodním rejstříku:   příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského 
   soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52  
Zastoupený:   
Sídlo:   Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 50008  
Doručovací adresa:  Na Brně 362, 500 08  Hradec Králové 8 
IČ:   64809447 
DIČ:   CZ64809447 
Bankovní spojení:   
číslo účtu:  
kontaktní osoba:  
  
 

(dále jen „objednatel“) 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento : 
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dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 24.4.2019 

 

I. 

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.4.2019 Smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal na 
svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provést dílo ,,ZŠ SVOBODNÉ DVORY – OPRAVA STŘECHY 
TĚLOCVIČNY“ (dále jen ,,dílo“), a to v plném rozsahu určeném zadáním objednatele dle zadávacích 
podmínek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 119041 a nabídkou 
zhotovitele podanou do daného výběrového řízení a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za 
něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.  

2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební 
práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou 
uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo. Konkrétně byly z důvodu lepšího odvětrávání střechy odvětrávací komínky 
nahrazeny ventilační turbínou a na vyrovnání krokví bylo použito stávající řezivo.    

3. Shora uvedená změna rozsahu předmětu díla o vícepráce, které nebylo v zadávací dokumentaci 
možné předvídat, má vliv na cenu za provedení díla, když celková původní cena díla se mění níže 
uvedeným způsobem.   

4. V návaznosti na výše popsané změny rozsahu předmětu díla, je potřeba shora uvedenou smlouvu 
o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.  

 
 

II. 

1.  V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na 
změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím snížení o 12.472,- Kč bez DPH, tedy 
článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní : 

 

1. ,,Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve 
výše uvedeném výběrovém řízení činí bez DPH 231.528,- Kč.“ 

 

 

III. 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel. 

2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny a v platnosti. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po 
jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem ke 
smlouvě o dílo.   
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Za zhotovitele:  Za objednatele: 
 
 
V ………………………………dne 6.8.2019  V Hradci Králové dne 8.8.2019 
 
 
 
………………………………………………………  ……………………………………………………..  

                                                                                                   

  W.H.A. system, spol s r.o.                                                TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ 




