
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Vybudování NIP a DIOP“   

 
 
 

DODATEK Č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

I. 
Smluvní strany 

1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace 
Se sídlem:  El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek 
Zastoupen:                    Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem   
IČ: 00534188  
DIČ: CZ00534188 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 938 
Bankovní spojení:  MONETA Money Bank a.s. 
Číslo účtu:  174-63407764/0600 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 
Běhunčíková Martina,  tel. 558415171, 604 227 083 
Ing. Jelínek Jan, tel. 558415157, 604 227 087  

(dále jen „objednatel“) 

2. „SDRUŽENÍ NIP a DIOP HOCHTIEF-MORYS“ 
 

Vedoucí společník: 
MORYS s. r. o. 
se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava 
zastoupena: Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel 
 na základě plné moci ze dne 23.3.2017 
IČO: 42864771 
DIČ: CZ42864771 
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu: 107-3674100247/0100 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C 
vložka 1504 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Ing. Jaromír Planka, výrobní ředitel, tel. 604 978 219 
 

 
Společník:  
HOCHTIEF CZ a. s. 
se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 
zastoupena: David Horák, ředitel divize Pozemní stavby Morava 
 na základě plné moci ze dne 23.12.2016 

Ing. Martin Stančík, obchodní ředitel divize Pozemní stavby 
Morava 
na základě plné moci ze dne 23.12.2016 

IČO: 46678468 
DIČ: CZ46678468 
bankovní spojení: Citibank Europe plc. organizační složka 
číslo účtu: 2047610104/2600 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 
6229 

(dále jen „zhotovitel“) 
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II. 

Předmět dodatku 

1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o celkové navýšení ceny za dílo uvedené 
v čl.V. Smlouvy o dílo ze dne 2.2.2018. Původní částka bude navýšena o částku ve výši 
3 936,68 Kč bez DPH, 21% DPH tj. 826,70 Kč, tj. celkem o 4 763,38 Kč. Cena za 
provedené dílo činí 37 046 075,42 Kč bez DPH, 21% DPH tj. 7 779 675,84 Kč, 
tj. celkem 44 825 751,26 Kč vč. DPH. Jedná se o provedené více a méně práce,  
které nešlo předpokládat při podpisu Smlouvy o dílo. Podrobná specifikace víceprací a 
méněprací je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku. (Změnové listy č.1 – č.10) 

 
2. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o prodloužení termínu plnění uvedené 

v čl.IV, Smlouvy o dílo ze dne 2.2.2018.  

V průběhu realizace díla se vyskytly nepředvídatelné okolnosti spočívající v tom, že:        
- nepropustnost ležaté kanalizace, což bylo zjištěno až na základě kamerových zkoušek a 
proplachů. Kanalizace do té doby nevykazovala vady (viz ZL č.9).  

Tato okolnost má vliv na změnu termínu zhotovení díla, který se nově stanovuje na 
25.6.2018.  

3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

III. 
Závěrečné ujednání 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno 
vyhotovení. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o 
celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

3. Příloha č. 1 :  Změnové listy č.1 – č.10 – „Vybudování NIP a DIOP“ .   
 
Ve Frýdku-Místku dne :  V Ostravě dne  : 
 
 
 
 

  

za objednatele 
Ing. Tomáš Stejskal 

ředitel 
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. 

 
 
 

 
 

za zhotovitele MORYS s. r. o. 
Ing. Jiří Šmidák 
výkonný ředitel  

na základě plné moci  
 
 

  _______________________________________ 
            za zhotovitele HOCHTIEF CZ a. s. 

David Horák  
ředitel divize Pozemní stavby Morava 

 
 

______________________________________ 
  za zhotovitele HOCHTIEF CZ a. s. 

Ing. Martin Stančík 
obchodní ředitel divize Pozemní stavby Morava 
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