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DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo „Zateplení KÚ pro Jihočeský kraj, TDS a koordinátor BOZP“  

uzavřené dne 16. 12. 2020 
(dále jen  “Dodatek”) 

  
Objednatel:  Česká republika - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ  
 za kterou jedná Ing. Jiří Vrána, ředitel úřadu 
 Lidická tř. 124/11,  370 86  České Budějovice  
 IČ: 00213691 

DIČ: neplátce DPH 
ID datové schránky: zcqadtt  
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 14028231/0710 

 
 (dále jen „objednatel“) 
 
 
Zhotovitel: Martin Lang 
Sídlo:  U Cihelny 687, 373 12 Borovany 
Zastoupený: Martin Lang, Aut. stav. 
IČO:     608 71 521 
DIČ:  CZ6411030813 je plátcem DPH 
Bankovní spojení: Fio banka 
Číslo účtu: 2001302755/2010 
Zapsán v:  živ/1278/15/Cho  
Telefon: +420 792 303 149 
E-mail: bau.lang@seznam.cz 
ID datové schránky: ry5tcd8 
 
 (dále jen „zhotovitel“) 
 
PREAMBULE 
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je úprava ceny za dílo 
v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby.  
Dle článku VI. odst. 3.2.2. smlouvy o dílo bude cena za výkon TDS snížena o tolik procent, o kolik 
procent se sníží cena za stavební práce.  
Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
 
1. Předmět Dodatku SOD 
 
1.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně rozsahu díla „Zateplení KÚ pro Jihočeský kraj, 
TDS a koordinátor BOZP“, na základě toho uzavírají tento Dodatek. 



 
1.2. Dle článku VI. odst. 3.2.2. Smlouvy o dílo ze dne 16. 12. 2020 (dále jen „SOD“) zhotovitel 
vyčíslil snížení ceny za výkon TDS a to na základě Změnového listu č.1. Celkové snížení ceny stavby 
činí dle tohoto změnového listu 115.530,24 Kč vč. DPH, což představuje snížení o 0,73 % původní 
hodnoty závazku (celkové ceny stavby).  
 
2. Změna ceny díla 
Odstavec VI. článek 1. SOD se nahrazuje takto: 
Cena díla je stanovena na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky podané ve výběrovém 
řízení N006/20/V00010867. Cena díla je sjednána v souladu s platnými právními předpisy a 
zadávací dokumentací. Cena za výkon TDS je snížena oproti nabídce podané ve výběrovém řízení 
o tolik procent, o kolik procent se snížila cena za stavební práce dle Změnového listu č. 1., to je o 
0,73 %. 

Cena díla za činnosti TDS  bez DPH:  99,27% z  90.745 =  90.082,56 Kč  

Cena díla za činnosti koordinátora BOZP  bez DPH:           50.000,00 Kč 

Cena díla celkem bez DPH:            140.082,56 Kč 

DPH 21%:  29.417,34 Kč 

Cena díla včetně DPH:     169.499,90 Kč 

 
3. Závěrečná ustanovení 
3.1. Ostatní články SOD zůstávají beze změny. 

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním 

v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. 

3.3. Tento Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží objednatel a 

jedno vyhotovení zhotovitel.  

 

 
Za objednatele:   Za zhotovitele: 
 
V Č. Budějovicích dne 21. 10. 2021 
 
 
 
 
 
 

 

   
V Č. Budějovicích dne 21. 10. 2021 

 
 
 

Ing. Jiří Vrána   Martin Lang, Aut. stav. 
ředitel úřadu    
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