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Č. smlouvy objednatele:    Č. smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/19/41 
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

(dále též „smlouva“) 
 
 
 

I. Smluvní strany 

 
Objednatel:  Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 
se sídlem:  Opařany 121, 391 61 Opařany 
IČO   00667421 
DIČ   CZ00667421  
Bankovní spojení:  
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy: 
   Prim. MUDr. Iva Hodková, ředitelka nemocnice 
 
Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat: 

Jitka Kopcová, MBA, náměstkyně pro ekonomiku a provoz 
   
 
Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat: 

Milan Sviták, vedoucí technického provozu  
    
 
 
 (dále též „oprávnění zástupci objednatele“) 
 
 
 
Zhotovitel:   STRABAG a.s. 
se sídlem:  Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice 
IČO:   608 38 744 
DIČ:   CZ60838744 
Bankovní spojení:  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 
Zastoupená:  Petr Civiš, vedoucí provozní jednotky, na základě plné moci 
  Ing. Ivana Troupová, ekonom provozní jednotky, na základě plné moci 
   
Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, 
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku 
Osoba pověřená vedením stavby: Rostislav Novotný - Hanzal   
 (dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“) 
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uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
 
jejímž předmětem je provedení díla – stavby 

 

„DPN Opařany – oprava komunikací v areálu nemocnice“ 

 

II. Předmět dodatku 

 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 841/TD/TC/19/41 ze dne 1.8. 
2019 s názvem „DPN Opařany – oprava komunikací v areálu nemocnice“, dle podmínek 
sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle projektové dokumentace a dle oceněného výkazu 
výměr. Důvodem změn jsou vícepráce předem odsouhlasené objednatelem stavby a na základě 
dohody obou smluvních stran, v jejímž důsledku se mění čl. 3, odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 1.8. 
2019, takto: 
 

 

IV. Cena za dílo 

Původní znění: 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy: 

 celkem bez DPH    1 297 642,89 Kč 

 
 Nové znění 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy: 

 

celkem bez DPH    1 671 130,52 Kč 
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Ostatní ujednání smlouvy dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 
 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 odsouhlasený objednatelem. 

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho 
obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6. 

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 
 
 
 
 
 
V Opařanech dne                               V Českých Budějovicích dne 
 
za objednatele:                                            za zhotovitele: 

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

Prim. MUDr. Iva Hodková                                            STRABAG a.s. 
ředitelka nemocnice        Petr Civiš, vedoucí provozní jednotky                                               

                 základě plné moci 
 
 
             

       ………………………….   
                                STRABAG a.s. 

Ing. Ivana Troupová, ekonom provozní 
jednotky na základě plné moci  

      
          . 
 
       

Příloha: změnový list č. 1 
 


