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8 DODATEK č. 1 
číslo dodatku v EDISU: 6/059/202 I 

ke SMLOUVÉ O DÍLO 
číslo smlouvy u objednatele: 6/025/2020 

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

l. 
SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 
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: 

Demostav, spol. S r.0. 
Masarykova 35, 373 41 Hluboká nad Vltavou 

. , jednatel společnosti 
46678573 
CZ46678573 

(dále jen objednatel) 

II. 
PŘEDMĚT DODATKU 

Název akce: 
,,Přestavba hygienického zázemí v objektu meteorologické observatoře ČHMÚ 
V Temelíně" 

l .  Smluvní strany tímto sjednávají ke Smlouvě O dílo č. 6/025/2020 (dále jen 97Smlouva") uzavřené dne 10. 9. 
2020, že dokončení prací a převzetí díla proběhne v průběhu srpna 202 l , a dále se oboustranně dohodly na 
provedení změny: 

Článek IV., odst. 4.l.: 
Celková cena bude zvýšena O 104 779,65 Kč bez DPH, tj. 126 783,38 Kč S DPH 
a ponížena O 5 703,10 Kč bez DPH, tj. 6 900,75 Kč S DPH. 
Celková změna činí 99 076,55 Kč bez DPH, tj. l 19 882,63 Kč S DPH. 

Celková cena za dı'Io po změně: 
Celková cena bez DPH 
DPH 21% 
Celková cena S DPH 

517 878,56 Kč 
108 754,50 Kč 
626 633,06 Kč 

2. 
• 
Důvod navýšení ceny a prodloužení doby plnění: 

při napojování nových rozvodů vody byla zjištěna totální degradace stávajícího potrubí v keramzitovém 
zásypu podlahy, jednotlivé podlahové vrstvy byly odstraněny včetně zrezivělého potrubí, napojení nových 
rozvodů bude provedeno pod stropem nad přízemím 
na žádost investora bude přidán žebříček napojený na ústřední topení S elektrickou patronou 
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během provádění elektrických rozvodů bylo zjištěno, že jest nemožné připojení nových rozvodů 
způsobem, jak bylo předpokládáno v projektové dokumentaci; nová kabelová trasa bude ukončena 
v rozvaděči umístěném na chodbě. 

III. 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 

ıv. 
ZÁVÉREČNÉ USTANOVENÍ 

1. 

2. 

3. 

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy, je vyhotoven ve dvou stejnopisech S platností originálu, přičemž 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise. 
Dodatek č. l 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. l řádně přečetly, se změnami souhlasí a na důkaz toho připojuji své 
podpisy. 

. . . .  . 
za obedna V . 

, ředitel CHMU 
za zhotov 

ednatel společnosti 
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