
 1 

DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo č. S 2019/13 ze dne 30. 10. 2019 

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. 
 

Objednatel: Uherskohradišťská nemocnice a. s. 

Se sídlem: J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště 

IČ: 276 60 915 

DIČ: CZ27660915 

Zastoupení:  MUDr. Petr Sládek, ředitel a místopředseda představenstva 

Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4420  
 
 

1.2. 
 

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. 

Se sídlem: Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod 

IČ: 469 92 715 

DIČ: CZ46992715 

Zastoupení:  Ing. Martina Horňáková, jednatelka 

Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8634  
 

 
 

II.  PŘEDMĚT DODATKU 
 
Smluvní strany spolu dne 30. 10. 2019 uzavřely Smlouvu o dílo č. S 2019/13 dle ust. § 2586 a násl. 
občanského zákoníku (dále též jen „Smlouva o dílo“). V průběhu provádění díla vznesl objednatel ve 
smyslu ČL. II. odst. 3. Smlouvy o dílo požadavek na změnu díla – zmenšení rozsahu díla. S ohledem 
na výše uvedené se smluvní strany za účelem změny rozsahu díla a změny ceny díla dohodly 
prostřednictvím tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo (dále též jen „Dodatek č. 1“) na těchto změnách 
Smlouvy o dílo: 

 
A) Do ČL. II. Smlouvy o dílo („Předmět díla“) se doplňuje nový odstavec 5. tak, že nově zní: 

Smluvní strany sjednávají, že v příloze č. 2 a č. 3 (Rekapitulace změnových listů č. 1 – č. 4 a 
Rozpočty změnových listů č. 1 – č. 4) k této smlouvě jsou stanoveny odchylky od specifikace 
díla (včetně jeho rozsahu) uvedené ve všech ostatních ustanoveních této smlouvy (tzn. včetně 
ostatních jejích příloh). 
 

B) Do ČL. XII. Smlouvy o dílo („Závěrečná ustanovení“) se na konec odstavce 7. do výčtu 
příloh Smlouvy o dílo doplňuje nová příloha č. 2 takto: 
č. 2 – Rekapitulace změnových listů č. 1 – č. 4 
č. 3 – Rozpočty změnových listů č. 1 – č. 4 
 

C) V článku IV. Smlouvy o dílo („Cena díla“) se mění odstavec 1. tak, že nově zní: 
Smluvní strany sjednaly dohodou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, pevnou a 
nejvýše přípustnou cenu ve výši: 

 
Cena díla bez DPH … … … … 1 930 906,- Kč. 
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III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
Účastníci tohoto Dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl 
sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Ostatní ujednání dosavadního znění Smlouvy o dílo zůstávají 
nadále nedotčena a nezměněna. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 (a tedy i Smlouvy o dílo) je Příloha č. 2 Smlouvy o dílo, jejímž 
obsahem je Rekapitulace změnových listů č. 1 – č. 4 a Příloha č. 3 Rozpočty změnových listů č. 1 – č. 
4 
 
Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních 
strany, a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
Dne ………………                                                              Dne ………………  
 
Objednatel:                                                                       Zhotovitel: 
   
 
 
 
………………………………………………..  ……………………………..………… 
   Uherskohradišťská nemocnice a.s.                 3V & H, s.r.o. 
               MUDr. Petr Sládek                                                    Ing. Martina Horňáková   
ředitel a místopředseda představenstva                                   jednatelka společnosti 
 

 

 

 

 


