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SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „smlouva“) 
 
 

I. Smluvní strany 
 
1.1. 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“) 
 
 
1.2. Zhotovitel:  Globstav s.r.o. 
 se sídlem:  Bubenečská 28, 160 00 Praha 6 
 zastoupená:  Michal Bareš, Ing. Zdeněk Fulín, jednatelé 
 IČ:   26186896 
 DIČ:   CZ26186896 
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
 č. účtu:  169646309/0800 

zapsán v obchodním rejstříku MS Praha, oddíl C,vložka 78031 
 (dále jen „zhotovitel“) 
 
1.3. Osoby oprávněné jednat: 

1.3.1. za objednatele: 
  ve věcech smluvních:  Mgr. Milena Remešová, ředitelka školy 
                   ve věcech technických:  Mgr. Pavel Bureš, zástupce ředitelky 

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. 

1.3.2. Za zhotovitele: 
 ve věcech smluvních: Michal Bareš, jednatel 

ve věcech technických: Jiří Sklenář 
 

1.3.3. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, 
zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů 
o předání a převzetí zastupuje zhotovitele Jiří Sklenář. 

 
 
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění některá ustanovení 
smlouvy. Ustanovení v tomto dodatku neuvedená zůstávají beze změny. 

 
 

III. Předmět díla 
 

 
3.2.  Součástí díla jsou vícepráce odsouhlasené na základě změnového listu ze dne 23.4.2018, 

který je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy. Realizace smlouvy, práva a povinnosti. 
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V. Doba plnění 

5.1.2. Předání díla nejpozději do 15.8.2018. 

 

VII. Cenová ujednání 
 
7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku III. je stanovena ve smyslu 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran 
a činí: 
 
Původní cena vyplývající ze smlouvy ze 4.1.2018 činila: 
Celková cena bez DPH: 1 949 435,00 Kč 
DPH:       409 381,00 Kč 
Cena celkem včetně DPH: 2 358 816,00 Kč 
(slovy: Dvamilionytřistapadesátosmtisícosmsetšestnáct korun českých) 
 
Cena více- a méněprací, o kterou dojde k navýšení původní částky, a na kterou se uzavírá 
tento dodatek, činí: 
Cena bez DPH:     168 302,00 Kč 

 DPH:         35 343,00 Kč 
Cena celkem včetně DPH:   203 645,00 Kč 
(slovy: Dvěstětřitisícešestsetčtyřicetpět korun českých) 
 

 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

11.12. Soupis příloh: 
 

č.1 - Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem 

č.2 - Změnový list ze dne 23.4.2018 
  
 
 
   V Praze dne: 18.5.2018 
 
 
 
 
 
……………………….               ...….…………………. 
za objednatele:                                             za zhotovitele:                                         


