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Dodatek č. 1 
 

ke smlouvě o dílo č. 2019268, kterou dne 1. 10. 2019 uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník“), tyto smluvní strany: 

ČR – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje,  
IČO 70886300, DIČ CZ70886300 (není plátce DPH) 
se sídlem Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem 
zastoupená ředitelem HZS Ústeckého kraje 
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem, č. ú.:              

(dále jen „objednatel“) 

a 

Bohemia Fire s.r.o.,  
IČO: 06360441, DIČ: CZ 06360441 
se sídlem Hvozdecká 1595/8, 268 01 Hořovice 

zastoupená panem  jednatelem společnosti 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 280904 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 

Tel. / Fax.:  - 

E-mail:      

(dále jen „zhotovitel“) 

(dále společně jen jako „smluvní strany“) 

I. 
Předmět dodatku  

1. Smluvní strany dne 1. 10. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. 2019268 (dále jen „smlouva 
o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně, včas a 
s veškerou odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající provedení opravy 
automobilového žebříku zn. METZ typ DLK 23/12PLC, RZ DCA 43-71 (dále jen „vozidlo“) 
a jeho uvedení do provozu tak, aby bylo způsobilé k obvyklému způsobu užívání a závazek 
objednatele řádně dokončené dílo prosté vad a nedodělků od zhotovitele převzít a zaplatit za 
něj zhotoviteli cenu dle čl. III smlouvy o dílo. Technická specifikace opravy vozidla je uvedena 
v příloze č. 1 smlouvy o dílo. 

2. V průběhu realizace díla bylo v rámci servisních prací zjištěno, že není nutné provést výměnu 
karty PLC1, neboť po demontáži počítače PLC1, vyčištění elektronické desky včetně jejích 
spojů a reinstalaci programu byla ověřena její funkčnost v plném rozsahu. Z důvodu toho se 
tedy potom reálně snižuje rozsah původně plánovaných dodávek k provedení díla. 

 II. 
Změna ceny díla 

1. Nerealizované dodávky, odsouhlasené smluvními stranami, reálně snižují cenu díla o     
90.200,-Kč bez DPH. 

2. Čl. III odst. 1 smlouvy o dílo po započtení snížení ceny díla nově zní takto: 

Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši: 

Cena bez DPH: 

DPH 21%: 

         107.411,00 

22.556,31 

Kč 

Kč 

Cena celkem včetně DPH:          129.967,31   Kč 

slovy: jednostodvacetdevěttisícdevětsetšedesátsedm korun českých třicetjedna haléřů  
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III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění. 

2. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními 
stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu 
ustanovení § 6    odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen 
„zákon o registru smluv“).  

3. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy o dílo ve smyslu zákona o registru smluv splní bez 
zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel. 

4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek Smlouvy uzavírají v souladu se zákonem    
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany 
činí rovněž nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona č.106/1999 Sb. o 
svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním tohoto dodatku Smlouvy a 
Smlouvy či jejich zveřejnění v jejich plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s tím 
souvisejících, ke kterým může kdykoliv v budoucnu dojít. 

5. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

6. Smluvních strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají svobodně a 
vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, souhlasí s ním a že jsou jim známy 
veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo rozhodující, na 
důkaz čehož připojují své podpisy. 

 
 

V Ústí nad Labem dne __________ 

 

V Hořovicích, dne 17.12.2019 

Z

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


