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DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené dne 5.8.2021 

I. 
Smluvní strany 

1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace 
Se sídlem:  El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek 
Zastoupen:                    Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem   
IČ: 00534188  
DIČ: CZ00534188 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 938 
Bankovní spojení:  MONETA Money Bank a.s. 
Číslo účtu:  174-63407764/0600 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 

Bc. Běhunčíková Martina,  tel. 558 415 171, 604 227 083 
Ing. Jelínek Jan, tel. 558 415 157, 604 227 087  
Ing. Kaňok Martin, tel. 558 415 175, 739 542 998  

 
(dále jen „objednatel“) 

1. HYDROSPOR spol. s r.o. 
se sídlem:  Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz 
zastoupena: Jiřím Horákem, jednatelem společnosti 
IČ: 47666374 
DIČ: CZ47666374 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Ostrava 
číslo účtu: 19-6361260227/0100 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 
vložka 10081 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Martin Horák, tel. 603 752 614 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 
II. 

Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany této smlouvy  uzavřely dne 5. 8. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 
dílo „Kontejnerová sestava (sklad) – napojení na komunikace“ (dále jen „dílo“), 
dílo mělo být dokončeno dne 31.8.2021. Účastníci této smlouvy se na základě shodného 
projevu vůle dohodli na tom, že změní:  

 

- ujednání popsané v čl. IV bod 1 smlouvy tak, že nově se zhotovitel zavazuje provést 
dílo ve lhůtě do 31. 10. 2021 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat 
objednateli.  
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Ke změně termínů předání díla došlo z důvodu prodloužení termínu dodávky obrubníku 
betonového silničního obloukového a revizní a čistící šachty z PP DN 600, který zhotovitel 
díla nemohl ovlivnit. Dále k prodloužení termínu došlo z důvodů realizovaných víceprací. 

 
    - předmětem dodatku je dále dohoda smluvních stran o celkovém navýšení ceny za dílo 

uvedené v čl.V. Smlouvy o dílo ze dne 5.8.2021. Původní částka bude navýšena o částku 
ve výši 91 339,14 Kč bez DPH. Cena za provedené dílo činí 973 413,51 Kč bez DPH. 
Jedná se o provedené více a méně práce,  které nešlo předpokládat při podpisu Smlouvy 
o dílo. Podrobná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v Příloze č. 1 tohoto 
dodatku. (Změnové listy č.1 ) 

 

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

 
 

III. 
Závěrečné ujednání 

 
1. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující i prodávající obdrží jedno 
vyhotovení. 

 

2.  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem přečetly a že 
byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o 
celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
 

 

Ve Frýdku-Místku dne: 27.8.2021 

 
 
 
 
……………………………………. 
za objednatele 

 V Ostravě : 27.8.2021 
 
 
 
 
…………………………….. 
za zhotovitele 
 

 



Údaje v Kč bez DPH:

% %

10,36 10,36

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) 1 x

2) 1 x

jméno

jméno

jméno

jméno

podpis

souhlasím datum podpis

datum

Autorský dozor: souhlasím

Změna č. 1/2 - Úprava patek 1 790,80

souhlasím Jiří Horák

Vyjádření - souhlas se změnami:

Rekapitulace stavby

0,00 1 790,80

Technický dozor:

podpis

Martin Kurz

datumIng. Josef Březina

Zhotovitel: 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Objednatel: souhlasím Ing. Jan Jelínek datum podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny
stavby jsou přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".

Zhotovitel

Změnové rozpočty Objednatel

časový vliv na plnění 
SoD:

Má vliv na dokončení díla: trmín - 31.10.2021

Cena navrhovaných 
Méněprací řešeného ZL

Hodnota změny
(VP+MP)

Celkový cenový nárůst
(VP-MP < 30%)

Cena celkem: 91 339,14 Kč 0,00 Kč 91 339,14 Kč

0,00Změna č. 1/3 - Komunikace 73 232,06 73 232,06

Gen.projektant (autorský dohled):         Forsing projekt s.r.o., Povětronní 1263/66, Ostrava - Stará Bělá, 724 00, IČO: 27847721

91 339,14 0,00 91 339,14 91 339,14

Změna č. 1/1 - Vybourání stáv. a výstavba nové RŠ 16 316,28 0,00 16 316,28

Cena navrhovaných 
Víceprací řešeného ZL
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Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 5.8.2021, číslo smlouvy: 025/21r

Objednavatel:   Nemocnice ve Frýdku - Místku, p.o., El. Krásnohorská 321, 738 01 Frýdek - Místek, IČO: 00534188

Zhotovitel:        HYDROSPOR spol. s r.o., se sídlem Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 47666374

Popis a zdůvodnění změn: Celkově VCP: Celkově MP: Celková Bilance:

Evidenční list změny stavby č. 1

Název a evidenční číslo stavby: Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Kontejnerová sestava (sklad) - Napojení na komunikaci

01Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
- 1

002 - Stavební část


