
1 
 

č.j. 2098/2018 
DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo č.: THS OO 07/2018 

/dále jen „dodatek“/ 
 
 

I. 

Smluvní strany 

 
 
1.    Národní divadlo 

Se sídlem: Ostrovní 1, 112 30 Praha 1 
 Zastoupené:       prof. MgA. Janem Burianem, ředitelem ND 
 IČ:  00023337  
DIČ:     CZ00023337  
Bankovní spojení: xxx 
Číslo účtu: xxx 

 (dále jen „objednatel“) 

 

2.    VIRCO s.r.o. 

se sídlem:   Branická 141, 147 00 Praha 4  
zastoupená:   Ing. Františkem Vokůrkou 
Bankovní spojení:  xxx 
č. účtu:    xxx 
Zápis do OR:   vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84207 
IČ:    26467691 
DIČ:    CZ26467691  

 
(dále jen „zhotovitel“)   
 

 
II. 

Smluvní strany uzavřely dne 19.4.2018 smlouvu o dílo č. THS OO 07/2018 (dále jen 
„smlouva“), jejímž předmětem je dílo spočívající v úpravě dešťové kanalizace a opravě povrchů 
IV. nádvoří provozní budovy ND – Anenský areál, Anenské nám. 948/3, 110 00 Praha 1 dle 
bližší specifikace uvedené v dokumentaci zpracované zpracovatelem Omnia projekt, s.r.o., č. 
zak. P17-16, 4/2016 (dále i jen „dílo“). 

III. 
Vzhledem k nutným změnám v souvislosti se skutečným stavem po odkrytí konstrukcí se 
smluvní strany dohodly na změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo takto: 

1. Stávající příloha č. 1 se mění na základě změnového listu, který je přílohou tohoto dodatku 

č. 1. 

2. Stávající článek VI. „Cena za dílo“, odstavec 1. nově zní:  

 
1. Za řádné provedení (tj. bez vad a nedodělků) 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: 2.672.271,29 Kč 
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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. Otázky výslovně tímto dodatkem č.1 neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními Občanského zákoníku. 

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

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

4. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy tímto dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti. 

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – změnový list č. 1 
  
  

 
V Praze dne   V Praze dne 
 
 
 
 
……………………………………. ………………………………………….. 
VIRCO s.r.o. Národní divadlo                     
Ing. František Vokůrka prof. MgA. Jan Burian 
jednatel ředitel ND 
 
 
 


