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Dodatek č. 1  

ke SMLOUVĚ O DÍLO 
 

k provedení díla 

 

„Výstavba popelnicových stání v Dolním Pelhřimově, Starém 

Hrozňatově a oprava popelnicového stání v Písečné ulici v Chebu“ 

 
mezi těmito smluvními stranami: 

 

1. objednatelem:    město Cheb 

 se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO:    00253979 

 DIČ:    CZ 00253979 

 Bankovní spojení:   KB Cheb č. ú. 19-528331/0100 

 Zastoupená:   Ing. Janem Vrbou, starostou města 

 

a 

 

   2. zhotovitelem:    Příprava a realizace staveb Cheb s r.o. 

       se sídlem:            Na Svahu 2524/8, 350 02 Cheb 

       IČO:                  04332687 

       DIČ:                   CZ04332687 

       Bankovní spojení:  2400847891/2010       

       zastoupená:    Miroslavem Adamem, jednatelem společnosti 
 

 
 

Preambule 

 

V rámci plnění předmětné smlouvy nastaly nepředvídatelné okolnosti, ze kterých vyplynuly změny, 

které objednateli, ani zhotoviteli, nebyly předem známy. Nejedná se o změny, které by měli časový 

dopad na konečný termín dokončení stavby. Zhotovitel vyvíjí maximální pracovní úsilí, aby práce 

byly dokončeny v časovém harmonogramu daným smlouvou o dílo. 

Změnové listy se týkají sanací podloží pod konstrukční vrstvou a základovými pásy pro velké 

podmáčení staveniště na popelnicovém stání v Starém Hrozňatově, které projektant nemohl 

předpokládat, neboť se neprováděl geologický průzkum. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny 

díla. 

 

 

I. 

Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se dohodly tímto dodatkem č. 1 na následující změně výše uvedené smlouvy o dílo.  

 

Původní text odst. 1 článku IV. Cena, ve znění:  
 

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení prací, včetně všech přirážek, ve výši:  
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 Cena v Kč bez DPH Vyčíslení DPH 
v Kč 

Cena v Kč 
včetně DPH 

Výstavba popelnicového stání v 
Dolním Pelhřimově 

286.281,24 60.119,06 346.400,30 

Výstavba popelnicového stání v 
Starém Hrozňatově  

414.591,24 87.064,16 501.655,40 

Oprava popelnicového stání v 
Písečné ulici v Chebu 

268.695,42 56.426,04 325.121,46 

Cena celkem 969.567,90 203.609,26 1.173.177,16 

 

 Cena za provedení prací dle článku IV. odst. 1. Smlouvy bude splatná dle ustanovení článku VI. 

této smlouvy.  

             

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním: 

  

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení prací, včetně všech přirážek, ve výši:  

 Cena v Kč bez DPH Vyčíslení DPH 
v Kč 

Cena v Kč 
včetně DPH 

Výstavba popelnicového stání v 
Dolním Pelhřimově 

286.281,24 60.119,06 346.400,30 

Výstavba popelnicového stání v 
Starém Hrozňatově  

456.034,03 95.767,14 551.801,17 

Oprava popelnicového stání v 
Písečné ulici v Chebu 

268.695,42 56.426,04 325.121,46 

Cena celkem 1.011.010,69 212.312,24 1.223.322,93 

 

 Cena za provedení prací dle článku IV. odst. 1. Smlouvy bude splatná dle ustanovení článku VI. 

této smlouvy.  

 

 

II. 

Závěrečná ustanovení 
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném 

registru v souladu s uvedeným zákonem. 

 

V Chebu  dne …………….                                          V Chebu dne ………………... 

 

 

 

______________________      _______________________ 

za zhotovitele        za objednatele 


