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Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo č. 2000/06/19/SD  

na zhotovení díla - stavby 

„Malování 5. NP objektu Katastrálního pracoviště Chomutov po rekonstrukci 
elektroinstalace a LAN“ 

Smluvní strany: 

Objednatel:  Česká republika - Katastrální úřad pro Ústecký kraj 
se sídlem:  Krčínova 797/2, 400 07 Ústí nad Labem 
IČ:  71185194 
jejímž jménem jedná:  Ing. Karel Čtvrtečka, ředitel úřadu 
bankovní spojení:  ČNB, pobočka Ústí nad Labem 
číslo účtu:  xxxxxxx/xxxx 
tel:  xxx xxx xxx 
ID DS:  scdadnq 
 
(dále jen „objednatel“) 
na straně jedné  

a 

Zhotovitel:  MALBY A NÁTĚRY Zdeněk Kmoníček s.r.o.  

se sídlem:  Hraničářská 5551, 430 03 Chomutov  

IČ:  28676114  
DIČ:   
za kterou jedná:  Zdeněk Kmoníček, jednatel 
bankovní spojení:  KB Chomutov 
číslo účtu:  xx-xxxxxxxxx/xxxx 
tel.:  xxx xxx xxx 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
na straně druhé 
 

I. Úvodní ustanovení 

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. 2000/06/2019/SD, ze dne 
4. 6. 2019 (dále jen „smlouva“), a v souladu s článkem XI. odst. 5 této smlouvy přistupují k jejímu 
doplnění formou číslovaného dodatku. 

II. Změny smlouvy 

 

1. Na základě požadavků objednatele (dále jen „vícepráce“) se mění rozsah prací stanovených 
smlouvou a to o vícepráce dle specifikace víceprací a cenové nabídky ze dne 14. 8. 2019. 
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2. Článek IV. Cena za dílo, odst. 1 zní: 

1. Cena za dílo je sjednána dohodou smluvních stran v souladu s občanským zákoníkem 
a v souladu se zákonem č.  526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dle zpracované 
cenové nabídky ze dne 23. 05. 2019 a dle podrobné specifikace víceprací ze dne 
14. 8. 2019. 

Cena bez DPH 84 200,00 Kč 
DPH 21% 17 682,00 Kč 
Cena včetně DPH 101 882,00 Kč 

(slovy: jedno sto tisíc osm set osmdesát dvě koruny české včetně DPH). 

Z toho: 

a) celková cena víceprací činí 4 200 Kč bez DPH, t. j. 5 082 Kč vč. DPH. 

III. Závěrečná ujednání 

1. Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu 
se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. 

3. Tento dodatek je vypracován ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i 
zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení. 

4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají platnosti. 

5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít 
dodatek ke smlouvě, že si tento dodatek přečetly a s celým jeho obsahem souhlasí. Na důkaz 
toho připojují své podpisy. 

 

 

V Ústí nad Labem dne:     V Chomutově dne:  

Objednatel:      Zhotovitel: 

 

…………………………….                         ……………………………… 

Ing. Karel Čtvrtečka      Zdeněk Kmoníček 
ředitel úřadu      jednatel společnosti 
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