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DODATEK č. 3 
číslo dodatku v EDISU 

ke SMLOUVÉ O DÍLO 
číslo smlouvy u objednatele: 6/011/2021 

uzavřená ve smyslu §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

Objednatelz 
se sídlem: 
statutární orgán: 
IČO: 
DIČ: 

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) 
Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 - Komořany 

, ředitel ČHMÚ 
00020699 
CZ00020699 

(dále jen Objednatel) 

a 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
statutární orgán: 

IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

NAVO design s.r.0. 
Tovární 403, 417 61 Bystřany 

 jednatel 
jednatel 

07642458 
CZ07642458 

(dále jen objednatel) 

II. 
PŘEDMĚT DODATKU 

Název akce: 
,,Rekonstrukce iídelnv v jihozápadním křídle zámku v Praze - Komořanech. dodávka 
vybavení" 

1. Smluvní strany tímto sjednávají ke Smlouvě O dílo č. 6/011/2021 (dále jen 99Smlouva") uzavřené dne 5. 3. 
2021, že dokončem'pracı'a převzetí dfla proběhne do 6 týdnů ode dne nabytíplatnosti tohoto dodatku, a dále 
se oboustranně dohodly na provedení změny: 

Článek ıv., odst. 4.1.2 
Celková cena bude zvýšena O 81 749,35 Kč bez DPH, tj. 98 916,71 Kč S DPH. 

Celková cena za dűo po změně: 
Celková cena bez DPH 
DPH 21% 
Celková cena S DPH 

887 237,60 Kč 
186 319,90 Kč 

1 073 557,50 Kč 

2. . Důvod navýšení ceny a úpravy doby plnění: 
během provádění nepase židlí bylo zjištěno, že stávající jejich nátěr již není dostatečně přilnavý 
k podkladu, a je tedy nutné jeho kompletní odstranění před nanesením nové vrstvy laku 
požadavek objednatele na výměnu dvou okenních parapetů, navazujících na nové stolky. 
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ııı. 
OSTATNÍ UJEDWÁ1\ Í ı 1 

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 

ıv. 
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

1. 

2. 

3 . 

Dodatek Č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy, je vyhotoven ve dvou stejnopisech S platností originálu, přičemž 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise. 
Dodatek Č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a S účinností, která nastává až uveřejněním v 
registru smluv na základě zákona Č. 340/2015 Sb.. zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a 
o registru smluv (zákon O registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv. 
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek Č. 3 řádně přečetly. se změnami souhlasí a na důkaz toho připojuji své 
podpisy. 
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