
D o d a t e k  č. 1 
ke SMLOUVĚ  O  DÍLO 

ze dne 18.10.2016) 
 

I. SMLUVNÍ  STRANY 

 
1.1. Objednatel :  Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 
Sídlo :    Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I 
Statutární zástupce:        MUDr. Stanislav Holobrada, ředitel 
IČ :    27085031 
DIČ :    CZ 27085031 
Bankovní spojení:   XXXXX 
Č. účtu:     XXXXX 
Za finanční plnění odpovídá:  Ing. Irena Vencovská, ved. EO 
Za věcné plnění odpovídá: Jaroslav Schovanec, MBA, ved. PTO 
 
a 
 
1.2. Zhotovitel :  Suprela s.r.o 
Sídlo :    Bělehradská 1334/35, 120 00 Praha 2 
Statutární zástupce :  Jakub Labuda 
IČ :    28242661 
DIČ :    CZ28242661 
Bankovní spojení:  XXXXX 
Č. účtu:    XXXXX 
Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C , vložka 134832 
 

se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.10. 2016 

 
 
II. PŘEDMĚT DODATKU 
 
2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 18.10. 2016 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které 
se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo tam specifikované. 
 
2.2 Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla a změna výše ceny za dílo 
 
2.3. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že v průběhu provádění díla byly ze strany zhotovitele 
provedeny při realizaci díla dle výše popsané smlouvy o dílo mimo jiné i práce a dodávky, popsané 
v soupisu prací, který jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku. Smluvní strany rovněž shodně prohlašují, že 
dílo nebude dokončeno v termínu, sjednaném smlouvou o dílo, když k jeho dokončení může dojít (s 
ohledem na technologické lhůty s přihlédnutím k zimnímu počasí) nejdříve 15.5. 2017, přičemž na 
prodloužení termínu dokončení díla měly vliv změny díla a dodatečné práce a dodávky, prováděné 
v průběhu realizace díla zhotovitelem dle požadavků objednatele nad rámec předmětu díla 
sjednaného smlouvou o dílo.  
 
 
III. ČAS PLNĚNÍ 
 
3.1. Termín dokončení díla se dle harmonogramu stavebních prací tvořící přílohu č. 2 tohoto dodatku 
upravuje na 15.5. 2017. 
 
 
IV. CENA ZA DÍLO 
 
4.1. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny za dílo o částku 142 034,-Kč bez DPH na základě 
soupisu prací (přílohy č.1.) , který je nedílnou součástí tohoto dodatku a tedy se mění příslušné 
ustanovení shora uvedené smlouvy takto: 

 
 



Bod 4.2 článku IV Cena za dílo se mění takto: 
 
4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly, že cena za zhotovení díla činí: 

  
   Cena celkem bez DPH    1 181 034,00 Kč 
                                             DPH       248 017,14 Kč 
              Cena celkem vč. DPH    1 429 051,14 Kč 
 
 
V. DALŠÍ  UJEDNÁNÍ 
 
5.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 
ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích. 
 
5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že Oblastní nemocnice Příbram, a.s. je povinným subjektem ve 
smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, z čeho vyplývá povinnost zveřejnit smlouvu v Registru smluv popř. poskytnout třetím 
osobám informace ze Smlouvy v zákonném rozsahu. Spolu s tímto Dodatkem č. 1 bude zveřejněna i 
Smlouva o dílo z 18. 10. 2016. 
 
5.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy 
jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na 
vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých 
údajů. 
 
5.4. V ostatním se smlouva o dílo nemění. 
 
 
 
 
Přílohy: 
 
Příloha č. 1 – soupis prací 
Příloha č. 2 – harmonogram prací 
 
 
 
V Příbrami dne:……………                        V Příbrami dne:…………… 
 
  
    
za zhotovitele :       za objednatele : 

 

 
 
............................................................                       ................................................................ 
                                               

               Jakub Labuda                                      MUDr. Stanislav Holobrada 

                                                                                         ředitel společnosti         


