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                                                                                                                                                  Č.J.3682/2017 

 
 
 
 
Název akce:  Modernizace akčních prvků systému měření a regulace ve strojovně VZT 2/3  
 HB ND. 

  T004/17V/000022223 
 
  
I. Smluvní strany  
 
 
Objednatel  : Národní divadlo  
se sídlem  : Ostrovní 1, 112 30  Praha 1 
zastoupené  : Ing. Václavem Pelouchem, ředitelem technicko-provozní správy 
Bankovní spojení  : xxxxxxxxxxxx 
č. účtu   : xxxxxxxxxxxx 
IČ    : 00023337 
DIČ    : CZ00023337 
(dále jen objednatel) 
 
a 
 
 
Zhotovitel   : SAUTER Automation,  spol. s r.o. 
Se sídlem  : Bohnická 5/28, 181 00 Praha 8 
Zastoupené  : Michal Fiedler, jednatel 
   : Marek Ščasný, prokurista 
Bankovní spojení  : ČSOB Praha 
č. účtu   : xxxxxxxxxxxx 
IČ    : xxxxxxxxxxxx 
DIČ    : CZ15887863 
(dále jen zhotovitel) 
 
uzavírají dnešního dne ve vzájemném konsenzu tento 
 
 

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO THS 08/2017 (dále „smlouva“) 
podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákona č. 89/2012 Sb. 

 
II. Předmět dodatku 
 
Při demontáži původních servopohonů vyšlo najevo, že v nové úpravě zapojení nebude nutné 
využít pomocné kontakty u nově dodávaných servopohonů a po vzájemné dohodě byly 
pomocné kontakty odečteny. Dále byla provedena změna specifikace – místo ventilů s DN 15 
budou dodány ventily s DN 20 což navýší rezervu chladícího výkonu vzt jednotek.  
 
III. Ujednání o změně smlouvy  
 

Bod III. čl. II. smlouvy - Bližší specifikace předmětu díla dle cenové nabídky č. 
N0274-17-300/PP se ruší a nahrazuje tímto zněním: 
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 Cena dodávky periferních přístrojů 158 564,- Kč 
 Topenářské práce  49 742,- Kč 
 Montážní práce elektro  14 630,- Kč 
 Zprovoznění, odladění a zaregulování 

Celková cena 
 17 556,- Kč 
240 492,- Kč 

  
 Modernizace akčních prvků systému měření a regulace spočívá v elektrickém odpojení 
 22 kusů původních servopohonů a jejich demontáži z potrubních rozvodů. Dále
 demontáž (vyřezání) 22 kusů přírubových ventilů, navaření nových armatur na stávající 
 potrubní  rozvody a následná namontáž, elektrické připojení, zprovoznění a 
 zaregulování nových servopohonů. Součástí prováděných prací je také případná úprava 
 software regulačních okruhů pro vzduchotechnické jednotky, které jsou předmětem 
 modernizace akčních prvků, t. j. VZT zařízení č.: 1002; 1002B; 1003; 1004; 1005; 1006; 
 1009; 1011; 1012; 1013; 1014 a 1020.  

 
      Bod 1, čl. VI – Cena za dílo se ruší a nahrazuje tímto zněním: 
      1. Za řádné (tj. bez vad a nedodělků) provedení díla dle čl. II. této smlouvy se stanoví    

smluvní cena ve smyslu zák. č. 526/90 Sb. o cenách ve výši: 
 

Cena celkem bez DPH:   240 492,- Kč 
 

Bude použit režim přenesení daňové povinnosti podle §92a zákona č. 235/2004 Sb. o 
DPH. DPH ve výši 21% odvede objednatel. 

 
 

 
IV. Závěrečná ustanovení 
 
1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti. 
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž po jednom 

potvrzeném obdrží každá smluvní strana.  
4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. 

není-li v této smlouvě stanoveno jinak. 
5. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz 

toho připojují své podpisy. 
 

 
 Příloha: Cenová nabídka na dodávku a montáž systému měření a regulace N0247a-17-
300/PP /aktualizovaná/ 
 
V Praze dne:   V Praze dne:  
 
Za zhotovitele:  Za objednatele: 
 
 
 
 
…………………………………….  ……………………………………. 
SAUTER Automation, spol. s r.o.  Národní divadlo 
Bc. Michal Fiedler   Ing. Václav Pelouch  
jednatel  ředitel technicko-provozní správy  
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---------------------------------------------- 
SAUTER Automation, spol. s r.o. 
Marek Ščasný  
prokurista 
 


