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Dodatek č. 1 
ke  
 

SMLOUVĚ O DÍLO č. NIDV-561/2019/11-2 
na zhotovení  díla - stavby  

 
„Stavební úpravy bytu a sociálních zařízení v objektu Senovážné náměstí "   

 
 
1. Národní institut pro další vzdělávání 
(zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) 
Se sídlem:   Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1 
Jejímž jménem jedná: ředitelka Mgr. et Mgr. Helena Plitzová 
IČO:    457 68 455 
DIČ:    CZ45768455 
Datová schránka:  8pswgy6  
Bankovní spojení:   Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:   79530011/0100 
  
Kontaktní osoba ve věcech technických (technický dozor):  
        
     telefon: +420   
    e-mail:  
                                           
Adresa pro doručování:  Národní institut pro další vzdělávání  

Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1  
  

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 
 
a 
 
2. OTISTAV s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178539 
Sídlo:    Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9 
IČO:    24832898 
DIČ:    CZ24832898 
Zastoupená:    Ing. Michalem Balčíkem, jednatelem společnosti 
Bankovní spojení:  Sberbank, a.s. 
Číslo účtu:   4200556159/6800 
Kontaktní osoba:  
- ve věcech smluvních:   Ing. Michal Balčík, jednatel společnosti,  
- ve věcech technických:  , stavbyvedoucí,  
E-mail:      
Datová schránka:  jh5zzns 
 
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 
uzavírají tento dodatek č.1, a to z důvodu na straně objednatele, jímž je změna rozsahu 
stavebních úprav dotčených prostor a dispozic elektroinstalace. 
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A 
bod 3.1 článku 3 - Cena za dílo se nahrazuje tímto novým zněním: 

 

3.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši: 

 
  Cena bez DPH     2 376 139,43 Kč 

             DPH           498 989,28 Kč 

            Celková cena včetně DPH  2 875 128,71 Kč  

  
(slovy: dva miliony osmsetsedmdesátpět tisíc stodvacetosm korun sedmdesátjedna haléřů) 

 
 (dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“) 

 
V ostatním zůstává tento článek beze změny. 

 
bod 4.3 článku 4 Čas a místo plnění se nahrazuje tímto novým změnám: 
 

4.3 Termín dokončení díla (včetně doby pro odstranění případných vad z přejímacího řízení a doby pro 
vyklizení staveniště): nejpozději do 30. 12. 2019. Tento termín lze prodloužit pouze na základě 
dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo 
v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, 
které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně 
zhotovitele. 

 
 
V ostatním zůstává tento článek, jakož i smlouva beze změny. 
 

B 
 

Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho 
obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl 
uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. 
podpisem svého oprávněného zástupce. 
 
Příloha č. 1: Změnový položkový rozpočet 
 
 
V Praze dne 3. 12. 2019                                                        V Praze dne 3. 12. 2019                                                        
za objednatele       za zhotovitele 
 
 

 
_________________________                                                               _________________________  
Mgr. et Mgr. Helena Plitzová     Ing. Michal Balčík 
ředitelka        jednatel společnosti 
                                     
 
 




