
DODATEK  č. 8  

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.9.2016, ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č.7 

v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), 

číslo smlouvy objednatele: THS OO 14/2016 a  

 číslo smlouvy zhotovitele: N16211, (dále jen „Smlouva“) 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel:  

Národní divadlo 
zastoupené prof. MgA. Jan Burian, ředitel  

se sídlem: Ostrovní 1, 112 30 Praha 1 

IČ: 00023337 

DIČ: CZ00023337             

ve věcech technických a organizačních: 

Ing. Václav Pelouch, ředitel technicko-provozní správy ND, Miroslav Růžička, zástupce 

ředitele technicko-provozní správy ND,  

 (dále jen „objednatel“) 

2. Zhotovitel:  

KLEMENT a.s. 
zastoupený Ing. Vlastimilem Kaňovským, generálním ředitelem, v plné moci 

se sídlem: Hliňany 18, 400 02 Řehlovice 

IČ: 25016695          

DIČ CZ25016695 

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 

974, datum zápisu 03.03.1997. 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického 

řešení, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích 

protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců 

objednatele a zhotovitele uvedených v čl. 1. této smlouvy) zmocněni jednat:  

   za zhotovitele:  

Ing. Radek Hynk,  

za objednatele:  

technický dozor stavebníka (TDS) – Richard Smíšek,  

II. Předmět dodatku 

ND - rekonstrukce objektu Liliová č.p. 211/9 - provozní budovy ND Anenské náměstí  

č. 2 Praha 1 (vlastní realizace) 

III. Ujednání o změně Smlouvy 

1. Do stávajícího článku III. „Předmět smlouvy“, za odstavec 23. se vkládají nové odstavce 

24. a 25. následujícího znění:  
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24. Předmět díla je specifikován mimo výše uvedené dokumenty i ve změnovém listu ZL 042, který 

upravuje předmět smlouvy uvedený v předchozích odstavcích této smlouvy, a který je součástí přílohy 

č. 1 dodatku č. 8, a který je nedílnou součástí této smlouvy. 

25. S ohledem ke změnám technických parametrů a s tím spojenou změnu materiálů či způsobu 

provedení některých dílčích částí díla nebo jednotlivých stavebních prvků se mění vymezení předmětu 

díla tak, že se v rámci výkazu výměr, jež tvoří součást nabídky zhotovitele, ruší některé položky. 

Veškeré změny dle tohoto článku jsou podrobně uvedeny a popsány ve změnovém listu ZL 042 který 

tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 8 a který je nedílnou součástí této smlouvy. 

  

2. Stávající článek VII. „Cena díla“ odst. 1 Smlouvy se ruší a nově zní takto: 

1. Objednatel se za dále uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za 

řádné provedení díla ve výši: 

 

 IV. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají 

v platnosti beze změn. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a že jej uzavřely na základě 

své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. Dodatek nabývá 

platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv 

dle zákona č.340/2015 Sb. 

4. Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří změnový list: ZL 042 

 

V Řehlovicích dne    V Praze dne: 

 

Za zhotovitele: 

 

 

Za objednatele: 

 

 

 

   Cena bez DPH 

 

 A/     

 

Cena díla dle původní smlouvy o dílo ve znění dodatků  

č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 

 

54 447 084,- Kč 

 

 B/ 

 

 

Cena  víceprací dle přílohy č. 1 dodatku č. 8 

 

 

0,- Kč 

 

C/ 

 

Cena  méněprací dle přílohy č. 1 dodatku č. 8 

 

 

    - 257 565,- Kč 

 

 
 

Celková cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 8 

 

 

54 189 519,- Kč 
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Ing. Vlastimil Kaňovský 

Generální ředitel, v plné moci 

KLEMENT a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. MgA. Jan Burian  

Ředitel ND 

 

 

   

 
 
  


