
DODATEK Č. 1 K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 
 

číslo smlouvy objednatele:  
číslo smlouvy zhotovitele: 106/2017 ze dne 14.6.2017 

 
uzavřený níže psaného dne měsíce podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, mezi smluvními 

stranami: 

 
Smluvní strany 

 

Objednatel:  OBCHODNÍ AKADEMIE HOLEŠOVICE 
 se sídlem:  Jablonského 3, 170 00 Praha 7 

zastoupená:  Mgr. Milenou Remešovou, ředitelkou školy 
IČ:   61386626 

DIČ:   CZ61386626 
bankovní spojení: KB a.s. 

č. účtu:   107-380160267 / 0100 

 
(dále jen „objednatel“) 

 
 

Zhotovitel:  ENVOS, s.r.o. 
se sídlem:  Týnská ulička 607/5, 110 00 Praha 1 
zastoupená:  Michalem Vokáčem, jednatelem 

IČ:   27098001 
DIČ:   CZ27098001 

bankovní spojení: ČSOB 

č. účtu:   87501808/0300 
zapsán v obchodním rejstříku MS Praha, oddíl C, vložka 96094 

 
 (dále jen „zhotovitel“) 

 

Osoby oprávněné jednat: 
za objednatele: 

 ve věcech smluvních: Mgr. Milena Remešová, ředitelka školy (605 169 246) 
ve věcech technických: Mgr. Pavel Bureš (739 332 185) 

telefon: 266710914 
e-mail: Info@oaholesovice.cz 

 

při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, 
odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatele TDI a Mgr. Pavel Bureš. 

Za zhotovitele: 
ve věcech smluvních: Michal Vokáč (602 201 203)  

ve věcech technických: Jaroslav Vávra (774 855 155) 

 
  (dále jen „zhotovitel“)   

 
 

I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě 
 
Číslo stavby:     SOD číslo zhotovitele 107/2017 ze dne 15.6.2017             
Název stavby:    „Rekonstrukce tělocvičny v objektu Obchodní akademie Holešovice“ 
 
Místo stavby:     Jablonského 3, 170 00 Praha 7 
 
Výkon inženýr. činnosti:   Miroslav Prokůpek (602 669 885) 

 

mailto:Info@oaholesovice.cz


I. Předmět dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
V návaznosti na nově vzniklé skutečnosti v průběhu provádění díla podle smlouvy o dílo č. 107/2017 ze dne 15. 6. 2017 

(dále jen „smlouva“) se strany dohodly na úpravě rozsahu plnění blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku oproti 
původně sjednanému rozsahu díla dle smlouvy. Zhotovitel je povinen provést dílo tak, že oproti původně sjednaným 

parametrům díla: 

 
1) Dojde ke změně rozsahu prováděných prací a dodávek v souladu s přiloženým položkovým rozpočtem vícenákladů za 

provedené práce a dodávky ze dne 21.8.2017 a se změnovým listem č. 1 ze dne 21.8.2017, které tvoří nedílnou 
součást tohoto Dodatku č. 1.   

 

II.  Cena a platební podmínky 
 

Cenový rozdíl – navýšení vícepráce 

a) cena bez DPH:         190.255,00 Kč 
b) DPH 21%:           39.953,55 Kč 

c) Nabídková cena včetně DPH:      230.208,55 Kč 
 

1. Původní celková cena díla 1.907.553,20 Kč bez DPH 21% je navýšena o 190.255,00 Kč a výsledná cena za 
provedení díla se tímto dodatkem mění na částku 2.097.808,20 Kč bez DPH. Celková cena za provedení díla 

včetně odsouhlaseného rozsahu víceprací je 2.538.347,92 Kč včetně DPH 21%. 

III.    Termíny 
 

Termín dokončení realizace díla se s přihlédnutím ke změně rozsahu prací prodlužuje a sjednává na 10. října 2017. 
 
  

IV.  Ostatní ujednání 

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 107/2017 ze dne 15.6.2017. Body smlouvy nezměněné tímto 

dodatkem zůstávají v platnosti. 

1. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech 

2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran 

3. Smluvní strany prohlašuji, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí. A že dodatek 
uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek, Na důkaz připojují své podpisy. 

 

 

Přílohy: Specifikace díla -  dodatečné stavební práce (vícenáklady) – položkový rozpočet ze dne 21.8.2017 

 

 

 

 

 

V Praze dne: 6.9.2017 V Praze dne: 6.9.2017 
 

Za zhotovitele : Za objednatele : 
 

 

 
 

………………………………………                      ………………………………………… 
Michal Vokáč, jednatel společnosti ENVOS s.r.o.        Mgr. Milena Remešová, ředitelka školy 


