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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. 93/2017 uzavřené dne 17. 8. 2017  

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „Občanský zákoník“) 
a v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů  
mezi STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, státní podnik, Praha jako objednatelem  

a EMTANDEM s.r.o. jako zhotovitelem 
(dále jen „tento dodatek“)                                                   

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

I. 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 8. 2017 výše uvedenou Smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva“), jejímž předmětem plnění je provedení rekonstrukce bytu č. 2.1 a bytu č. 3.1 
bytového domu objednatele v Jindřišské ulici 22, č. p. 940, Praha 1 podle prováděcí 
PD1 a prováděcí PD2.  

 
2. V návaznosti na zjištění z jednotlivých kontrolních dnů provedených dle čl. IX odst. 11 

smlouvy se smluvní strany ve smyslu čl. II. odst. 2 smlouvy dohodly na změně 
předmětu plnění smlouvy popsaného v čl. IV smlouvy tak, že předmět plnění smlouvy 
se jednak rozšiřuje o práce, které byly provedeny nad rámec původně sjednaného 
plnění (vícepráce), a zároveň zužuje o sjednané práce, které nebyly provedeny 
(méněpráce), a to konkrétně v rozsahu uvedeném ve změnových listech č. 1 a č. 2, 
které tvoří přílohu č. 1 a č. 2 tohoto dodatku. 

 
II. 

V souladu s výše uvedeným a pro zamezení jakýchkoliv pochybností o rozsahu předmětu 
plnění se smluvní strany ve smyslu čl. XVI odst. 7 smlouvy dohodly, že smlouva se mění takto: 
 
1. Čl. VI odst. 2 smlouvy se nahrazuje novým zněním, které zní: 

 
„2. Celé řádně dokončené dílo podle čl. IV. této smlouvy předá zhotovitel objednateli         

do 20. 11. 2017.“                   
 

2. Čl. VII odst. 1 smlouvy se nahrazuje novým zněním, které zní: 
 

„1. Celková cena za provedení díla podle čl. IV této smlouvy je stanovena dohodou 
smluvních stran na základě Nabídky zhotovitele  ze dne 25. 07. 2017 a dále dle 
rozsahu provedených víceprací a méněprací odsouhlasených objednatelem ve 
změnovém listě č. 1 a změnovém listě č. 2 a činí bez  DPH:   

1,198.285,25 Kč 
(slovy: jeden milión jedno sto devadesát osm tisíc dvě stě osmdesát pět korun českých 

dvacet pět haléřů) 
  
 Z toho cena činí: 

a) Rekonstrukce bytu č. 2.1 podle prováděcí PD1 a změnového listu č. 1 částku 
351.188,19 Kč bez DPH 

b) Rekonstrukce bytu č. 3.1 podle prováděcí PD2 a změnového listu č. 2 částku 
847.097,06 Kč bez DPH“ 

 
3. Čl. VIII odst. 3 smlouvy se nahrazuje novým zněním, které zní: 
 

„3. Objednatel má právo k zajištění závazku na odstranění případných vad, nedodělků díla 
ze strany zhotovitele, na zádržné ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH, tj. 
120.000,- Kč (slovy: jednostodvacettisíc korun českých), zaokrouhleno na tisíce. 
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V případě zjištění vad, nedodělků díla při předávání díla dle čl. XII. této smlouvy, bude 
o tuto částku snížena platba ceny díla dle daňového dokladu (faktury) podle odstavce 1 
tohoto článku.“  

 
 

III. 
 
Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění. 
 
 

IV. 
 
1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) výtiscích, s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana obdrží 2 výtisky. 
 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu čl. XVI. odst. 5 
smlouvy. 

 
 
V Praze dne 24. 10. 2017    V Praze dne 24. 10. 2017 
 
 
 
 
 
____________________________   ______________________________ 
         Tomáš Hebelka, MSc                                   Pavel Janeček 
             generální ředitel                             prokurista společnosti 
                  


