
Dodatek č. 1 
 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 6. 2021 

č. 34/2019/4 
 

 

Článek 1 

Smluvní strany 

 

Česká republika - Vězeňská služba České republiky 

se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 

za níž jedná na základě pověření generálního ředitele Vězeňské služby České republiky 

č. j. VS-89052-4/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1. 9. 2016 

vrchní rada plk. Ing. František Vlach, Ph.D., MBA, LL.M., Ing-Paed IGIP, ředitel Akademie 

VS ČR 

se sídlem:  Máchova 200, 471 27 Stráž pod Ralskem 

bankovní spojení: XXXXXX, číslo účtu: XXXXXXXX  

IČO: 00212423 

DIČ: Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zákona  

č. 235/2004 Sb. za osobu povinnou k DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

     

Zzstav s.r.o.  
se sídlem: Zámecká 71/10, Česká Lípa, PSČ 470 01  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

41385 

zastoupený: Denisa Šťastná – jednatel 

IČO:  06858864 

DIČ:  CZ06858864 

Bankovní spojení: XXXXXXXXX  

Číslo účtu:  XXXXXXXXXXXXX 

Osoba oprávněná k jednání: Denisa Šťastná  

Telefonické a e-mailové spojení: 

telefon: XXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX 

Adresa pro doručování korespondence: Zámecká 71, Česká Lípa, PSČ 470 01  

(dále jen ”zhotovitel“) 

 

Článek 2 

Předmět dodatku 

 

1) Smluvní strany uzavřely dne 10. 6. 2021 smlouvu o dílo č. 34/2019/4 na provedení díla 

s názvem „Akademie – oprava podlahové krytiny na chodbách školy“. V souladu 

s ustanovením článku VII. Další povinnosti zhotovitele a objednatele, odst. 4 smlouvy se 

smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce vztahující se k předmětu 

plnění specifikované v čl. II. smlouvy. 

 V návaznosti na provedení víceprací článek V. odst. 1. výše uvedené smlouvy zní 

následovně: 

 

Celková cena díla specifikovaná v čl. V. smlouvy je nyní dohodnuta v celkové výši 

514 275,- Kč (slovy: pět set čtrnáct tisíc dvě stě sedmdesát pět korun českých), včetně 



21 % DPH. Cena díla byla stanovena nabídkou zhotovitele ve formě oceněného výkazu 

výměr. 

Celková cena za provedení díla bez DPH 425 020,- Kč 

Slovy: čtyři sta dvacet pět tisíc dvacet korun českých 

 

DPH 21 %: 89 255,- Kč 

Slovy: osmdesát devět tisíc dvě stě padesát pět korun českých 

 

Celková cena za provedení díla vč. DPH 514 275,- Kč 

Slovy: pět set čtrnáct tisíc dvě stě sedmdesát pět korun českých 

 

 

Článek IV. Zahájení prací a doba plnění, odst. 2. se mění a zní následovně:  

 

Zhotovitel provede dílo specifikované v čl. II. této smlouvy a předá dílo objednateli 

nejpozději do 23. 7. 2021 a to včetně odstranění případných vad a nedodělků, předání 

veškerých atestů a prohlášeních o shodě a vyklizení staveniště. 

 

 

Článek 3 

Závěrečná ustanovení 

 

1) V ostatním zůstává smlouva o dílo ze dne 10. 6. 2021 beze změny. 

 

2) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem zveřejnění v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem  

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

3) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném 

projednání, podle jejich pravé vůle, určitě vážně a srozumitelně a potvrzují jeho 

autentičnost svými vlastnoručními podpisy. 

 

4) Tento dodatek je podepsán ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

 

Za zhotovitele:                                                Za objednatele: 

V České Lípě dne                                      Ve Stráži pod Ralskem dne                                                                                                    

   

 

 

…………………………………………. ……………………………………….                                                                      

            Denisa Šťastná vrchní rada 

 jednatel plk. Ing. František Vlach,  

 Zzstav s.r.o. Ph.D., MBA, LL.M., Ing-Paed IGIP

  ředitel Akademie VS ČR 

                                                                                                                                 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 34/2019/4 ze dne 10. 6. 2021 obsahuje 2 strany textu + 1 stranu přílohy – cenový rozpočet – vícepráce.  


