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Dodatek č. 1  

ke SMLOUVĚ O DÍLO 
 

k provedení díla 

 

„Vyhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukci kulturní 

památky - objektu Cheb č.p. 471, Jateční 2, Cheb“ 

 
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:    ELECTROSUN, s.r.o. 

       zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým Soudem v Praze, spisová značka: C 61319 

       se sídlem:    U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice 

       IČO:                   25688553 

       DIČ:   CZ25688553 

 Bankovní spojení:  78-2124900237/0100 

  zastoupený:                     Michaelou Šukovou, jednatelkou společnosti 

 

Preambule 
 

V rámci plnění došlo k nutnosti zajištění statického posouzení objektu, které pozdrželo realizaci 

předmětu plnění. Z tohoto důvodu došlo ke změně článku III. Doba plnění a dodací podmínky a 

článku VI. Platební podmínky.  

 

 

I. 

Předmět dodatku 

 

Původní znění odstavce 3.2. článku III.  Doba plnění a dodací podmínky ve znění: 

 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech: 

Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo 

Kompletní předání díla: do 15.12.2022 

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním: 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech: 

Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo 

Předání DSP: do 15.12.2022 
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Kompletní předání díla: do 28.02.2023 

 

Původní znění článku VI.  Platební podmínky ve znění: 

 

6.1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla po jeho řádném provedení a předání, a to 

ve lhůtě stanovené v článku VI. odst. 6.2. 

 

6.2. Úhrada za dílo jako celek bude provedena po protokolárním předání předmětu díla bez 

zjevných vad a nedodělků, ve fakturaci bude provedeno vyúčtování DPH dle platných předpisů 

a případné smluvní pokuty a úroky z prodlení. Splatnost faktury bude 14 dnů ode dne doručení 

objednateli. V případě, že do termínu splatnosti faktury nebudou odstraněny případné závady, 

prodlužuje se splatnost závěrečné faktury o dalších 10 dnů od termínu odstranění poslední 

závady, uvedené v předávacím protokolu.  

 

6.3. Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele. 

 

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním: 

6.1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla ve dvou splátkách, a to ve lhůtě stanovené 

v článku VI. odst. 6.2. 

 

6.2. Úhrada za dílo bude provedena ve dvou splátkách, a to po protokolárním předání DSP bez 

zjevných vad a nedodělků, ve výši 450 000 Kč včetně DPH. Druhá splátka bude uhrazena po 

protokolárním předání kompletního díla bez zjevných vad a nedodělků, ve výši 130 800 Kč bez 

DPH. Ve fakturaci bude provedeno vyúčtování DPH dle platných předpisů a případné smluvní 

pokuty a úroky z prodlení. Splatnost faktury bude 14 dnů ode dne doručení objednateli. 

V případě, že do termínu splatnosti faktury nebudou odstraněny případné závady, prodlužuje 

se splatnost závěrečné faktury o dalších 10 dnů od termínu odstranění poslední závady, uvedené 

v předávacím protokolu.  

 

6.3. Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele. 

 

 

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 

     Michaela Šuková, jednatelka             Ing. Jan Vrba, starosta      
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