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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

 

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,  předseda představenstva 
                                               Mgr. Jana Zdráhalová, místopředsedkyně představenstva 
IČ :    27085031 
DIČ :    CZ 27085031 
Bankovní spojení:   
Č. účtu:      
 
a 
 
1.2. Zhotovitel :  Staveko s.r.o. 
Sídlo :    Zdabořská 24, 261 01 Příbram V 
Statutární zástupce :  Ing. Jiří Karpíšek, jednatel společnosti 
IČ :    45145580 
DIČ :    CZ 45145580 
Bankovní spojení:  
Č. účtu:       
Zapsaný u Městského soudu  v Praze , oddíl C , vložka 7734 
 

se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo  

 

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy 

nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba 

podpisu jiné osoby.  

 

1.3. Oprávnění zástupci k jednání  : 

Ve věcech smluvních:  

 Objednatel: MUDr. Stanislav Holobrada,  předseda představenstva 
      Mgr. Jana Zdráhalová, místopředsedkyně představenstva 

 Zhotovitel :  Ing. Jiří Karpíšek, jednatel společnosti 

 

Ve věcech odborných : 

 Po dobu dodávky bude objednatele na stavbě zastupovat: Jaroslav Schovanec, MBA případně 

další zástupce objednatele pověřený v průběhu dodávky osobou oprávněnou jednat jménem či za 

objednatele, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění smlouvy, vyjma změny či 

doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou 

povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným 

dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně 

projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí, týkající se projekčních 

změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které 

nejsou v souladu s podmínkami smlouvy. 
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 Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Luboš Hradský, který je pověřen řízením stavebních prací, 

koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla. 

 

 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách: 

 

Smlouva o dílo se doplňuje v článku II. PŘEDMĚT  DÍLA 

 

2.6 Rozsah díla „Snížení energetické náročnosti budovy 87, ON Příbram“ se upravuje 

v souvislosti se změnou počtu větracích hlavic a změnou skladby podlahy na balkónech 

( podrobněji viz. Změnový list  č. 1/18, která je přílohou k dodatku č.1) 

 

Smlouva o dílo se mění  v článku  IV. CENA  ZA  DÍLO 

 

4.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za zhotovení díla činí: 
  

  Cena celkem  bez DPH    10 780 016,-  Kč 
  Změnový list č.1 bez DPH             - 474,- Kč 
  Cena díla celkem bez DPH    10 779 542,- Kč 
  DPH 21 %        2 263 704,- Kč 
            Cena díla celkem vč. DPH    13 043 246,- Kč 
 

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost 

originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku dodatku. 

 
  
V Příbrami dne                                           V Příbrami dne: 
 
za zhotovitele :       za objednatele  : 
 
 
 
.............................................................                              ................................................................ 
                     Ing. Jiří Karpíšek                                                           MUDr. Stanislav Holobrada 
                jednatel společnosti                                                  předseda představenstva ONP, a.s. 
                                                                                           
 
 
 
                                                                                          ………………………………………………. 
                                                                                                         Mgr. Jana Zdráhalová 
                                                                                       místopředsedkyně představenstva ONP, a.s.   
 




