
Dodatek č. 3 
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  
 
 

PREAMBULE 

Dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele, a to z důvodu „přetrvávajícího deštivého počasí 

je vysoká vlhkost podlah garáže 1.NP, která z technologických důvodů neumožňuje provedení finálního 

nátěru podlah garáže. Na stavbě je s pracovníky horské služby domluveno a zajištěno průběžné větrání 

této místnosti, rozvody ÚT jsou plně funkční a provádí se průběžné měření vlhkosti vlhkoměrem. 

Vzhledem ke klesajícím naměřeným hodnotám pomocí vlhkoměru se situace vyvíjí tak, že finální 

provedení nátěru by mohlo být provedeno ve 48.týdnu (tzn. od 23.11. - 28.11.2020)“. 

 

II. Čas plnění díla 

1. Dílo dle této smlouvy bude zahájeno v termínu:  od 17.06.2020 

    celé dílo bude kompletně dokončeno v termínu: do 28.11.2020 

objednatel předá zhotoviteli místo realizace díla (staveniště) v termínu do 5 dnů od podpisu této 

smlouvy.  
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Závěrečná ustanovení 
1) Tento dodatek č. 3 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. 
  
 
 
V Praze dne 26.10.2020     V Chebu dne 29.10.2020 
 
 
 ……………………………………    ..…………………………………… 
   Horská služba ČR, o.p.s.    STEEL EFECT STAVBY s.r.o.                          
         objednatel                zhotovitel 


