
Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo na „Přístavba stanice Horské služby ČR, Bublava 830 na pozemku p.č. st. 1026, p.č. 
153/13 v k.ú. Bublava“ uzavřené dne 16.6.2020 mezi: 
 
Horská služba ČR, o.p.s.  
sídlo: 543 51 Špindlerův Mlýn 260  
zastoupena Patrikem Jaklem, ředitelem  
IČO: 27467759 DIČ: CZ27467759 
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 
Číslo účtu: 171922771/0600 
Tel: 272 658 553  
Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného KS v Hradci Králové sp. zn. O113 
Zástupce objednatele ve věcech technických, realizace, s právem odsouhlasení fakturovaných částek 
a převzetí díla: převzetí díla: Ing. Pavel Vereš, tel.: 603 249 226, e-mail: pavelveres@tiscali.cz 
(dále jen objednatel) 
na straně jedné  
 

a 
 

STEEL EFECT STAVBY s.r.o.  
se sídlem: Karlova 2472/44, 35002 Cheb 
IČ: 264 26 510     DIČ: CZ26426510        
Zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Plzni sp.zn. C37783 
zastoupená: Pavlem Caisem, jednatel  
tel. 606 931 696, e-mail: cais@steelefect.cz 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
č. ú. 1460022002/5500 
zástupce zhotovitele ve věcech technických: Pavel Cais 
(dále jen zhotovitel) 
na straně druhé  
 
upravující, na základě požadavků objednatele a nad rámec smlouvy o dílo na stavební úpravy 
provozního objektu Horské služby č.p. 830 – Bublava čl. I. Předmět smlouvy a čl. III. Cena díla a 
platební podmínky.   
 

Preambule 

Dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu 
předmětu díla.  
Podkladem pro vyhotovení tohoto Dodatku je Změnový list č. 1. 
 
 

I. Předmět smlouvy 
Předmět smlouvy se rozšiřuje o stavební dodávky specifikované na změnovém listě č.1  
 
1) Změnový list č. 1 (vydaný dne 7.7.2020) 
Zahrnující méně práce a vícepráce, nezbytné k řádnému dokončení a komfortnějšímu užívání díla. 
Potřeba změny závazku ze smlouvy nastala až v souvislosti s výkopovými pracemi původního díla, 
změna dodavatele není z ekonomických ani technických důvodů možná. 

Vliv změny na změnu termínu dokončení: Ne 

Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla o 274 533,18 Kč bez DPH. 
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III. Cena díla a platební podmínky 

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami 
dohodnuta ve výši: 
 
Cena dle smlouvy:     1 264 033,- Kč bez DPH            
 

Cena víceprací dle Změnových listů č. 1:     274 533,18 Kč bez DPH 
 
Celková cena díla:    1 538 566,10 Kč bez DPH 

                323 098,80 Kč DPH 21% 

                 1 861 664,90 Kč včetně DPH 

 
 

Závěrečná ustanovení 
1) Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž 
dva náleží objednateli a jeden zhotoviteli. 
2) Ostatním části smlouvy zůstávají v platnost. 
3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a 
nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě 
jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na 
důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy. 
  
Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy je příloha: 
 
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 
 
 
V Praze dne 15.07.2020     V Chebu dne 20.7.2020 
 
 
 ……………………………………    ..…………………………………… 
   Horská služba ČR, o.p.s.    STEEL EFECT STAVBY s.r.o.                          
         objednatel                zhotovitel 


