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DODATEK č. 1 
číslo dodatku v EDISU: 6/067/202 I 

ke SMLOUVÉ O DÍLO 
číslo smlouvy u objednatele: 6/027/2021 

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

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

Objednatelz 
se sídlem: 
statutární orgán: 
IČO: 
DIČ: 

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

 ředitel ČHMÚ 
00020699 
CZ00020699 

(dále jen Objednatel) 

a 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
statutární orgán: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

BYTOP-CAS, spol. S r.0. 
Bratislavská 5, 693 01 Hustopeče 

 jednatel společnosti 
42324238 
CZ42324238 

(dále jen objednatel) 

II. 
PŘEDMĚT DODATKU 

Název akce: 
99Rekonstrukce kotelny V pobočce ČHMÚ Brno" 

l .  Smluvní strany se oboustranně dohodly na provedení změny ve Smlouvě o dílo č. 6/027/2021 (dále jen 
,,Smlouva") uzavřené dne 30. 4. 202 l : 

Článek IV., odst. 4.l.: 
Celková cena bude zvýšena O 25 528,00 Kč bez DPH, tj. 30 889,00 Kč S DPH 
a ponížena O 49 487,00 Kč bez DPH, tj. 59 879,00 Kč S DPH 
Celková změna činí -23 959,00 Kč bez DPH, tj. -28 990,00 Kč S DPH 

Celková cena za dı70 po změně: 
Celková cena bez DPH 
DPH 21% 
Celková cena S DPH 

926 888,00 Kč 
194 646,00 Kč 

1 121 534,00 Kč 

2. Zdůvodnění změny ceny dělaje uvedeno v příloze ,,Změnový list č. l", která je nedílnou součástí dodatku. 

ııı. 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 
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J ıv. 
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

I. 

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. 1 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 připojují své 
podpisy. 

Příloha: 
Změnový list č. 1 

'Z7(°r['Z02? 

za objednatele: V r 

 ředitel CHMU 

..................................................
za zhotovitele: 

ednatel společnosti 

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ Usmát 
14306 Praha 4, Na Šabatce 2050/17 

(6/1) 
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ZMĚNOVÝ LIST: čHM úıııııı8RNO 
x 

číslo ZL: ZL č. 1 
Název akce: Rekonstrukce kotelny v pobočce ČHMÚ Brno 
Zhotovitel: BYTOP-GAS, spol. S r.o. 
Změnový list vystavil: DS 
Datum: 15. 7. 2021 
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

Původně byla navržena trasa ležatého rozvodu ÚT přes jednotlivé místnosti V 1.NP (pod stropem těchto místností). 

Nové řešení: 

Po vbourání otvoru do topného kanálu, vizuální prohlídce stávajícího potrubí a provedené tlakové zkoušce bylo 
rozhodnuto, že se zachová stávající ležatá trasa v topném kanálu. 
Dále došlo k výměně části vodovodního potrubí a jednotlivých komponentů před zásobníkem TUV. 
Při izolováni nového potrubí bylo rozhodnuto, že shodné práce budou provedeny i na stávajícím potrubí v kotelně, což 
v PD nebylo předpokládáno. 

Zdůvodnění změny: 

Dle požadavku investora. 
Cena méně prací bez DPH : 

-49.487,00,-Kč 
Cena více prací bez DPH 

25.528,00,- Kč 
Výsledná cena změny bez DPH : Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

-23.959,00,-Kč Termín dokončení se nemění. 
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Vyjádření zhotovitele: 

' ı  Svatopluk Cabal, jednat
Datum: 
Razítko, podpis: 

OP-GAQ 

atum: (Ó.  ;z Z 070 
azítko, podpis: 

lislavsı 3D01 s.1 

 01 ~'›JSlOpe . 

Vyjádření objednatele: Vyjádření objednatele: 
I  vedoucí investičního oddělení 
Datum: 20. 7. 2021 
Razítko, pod




