
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
OP Praha - pól růstu ČR

Dodatek ke Smlouvě o dílo

PRA HA 
PRA GUE 
PRA GA 
PRA G

evidována u Objednatele pod Č.546/18/RAT

a u Zhotovitele pod č. 5/2018

(dále též „Smlouva") ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„občanský zákoník")

I. Smluvní strany

28. Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700

Sídlo: Ratibořická 1700/28,193 00 Praha - Horní Počernice

Statutární zástupce: PhDr. Ing. Hana Kindlová

IČ: 638 30 825

Bankovní spojení:

Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: Ing. Zdeněk Vavruška

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel")

29. Ing. Přemysl Hort

Sídlo: Havelkova 689/23, 625 00 Brno

Statutární zástupce: Přemysl Hort

e-mail: hortstav@hortstav.cz

telefon: 777 936 075

fax: —

IČ: 75592801

DIČ: CZ8308084543

Bankovní spojení, č. ú.:

Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: Přemysl Hort

(dále jen „Uchazeč" nebo též „Zhotovitel")

II. Odůvodnění dodatku

mailto:hortstav@hortstav.cz


28. Z důvodu objevení nepředpokládaných skutečností v rámci provádění předmětu díla je 
nucen Objednatel zadat Zhotoviteli příkaz ke změně díla před dokončením tak, aby dílo bylo 
realizovatelné.

111. Úpravy smlouvy

1. Úprava smlouvy je specifikována položkovým rozpočtem méněprací a víceprací, které 
jsou přílohou tohoto dodatku.

2. Změny díla nedosahují 15% původní ceny díla.

3. Méněpráce jsou v hodnotě 121 951,89 Kč bez DPH (147 561,79 Kč včetně DPH).

4. Vícepráce jsou v hodnotě 226 076,55 Kč bez DPH (273 552,63 Kč včetně DPH).

5. Saldo změny díla je v hodnotě + 104 124,66 Kč bez DPH (125 990,84 Kč včetně DPH).

6. Nová smluvní cena díla je 2 959 504,08 Kč bez DPH (3 580 999,94 Kč včetně DPH).

IV. Závěrečná ustanovení

1. Všechny neupravené ustanovení původní smlouvy se nemění, zůstávají v platnosti a 
účinnosti a vážou se k změněným ustanovením.
2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a smlouvy a prohlašují, že si 
tento dodatek a smlouvu přečetly, jejích obsahu porozuměly, s jejích obsahem souhlasí, že tento 
dodatek a smlouva byl sepsány na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez 
jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého 
oprávněného zástupce.

3.

4.
smluv.

Vztahy v tomto dodatku a této smlouvě neupravené se řídí českým právním řádem. 

Zhotovitel souhlasí bez výhrad s obsahem a údaji dodatku pro účel zveřejnění v registru

5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro Objednatele a jeden 
pro Zhotovitele.

Objednatel 

V .......

Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice 
Ratibořická 1700 
PhDr. Ing. Hana Kindlová

Zhotovitel

.., dne lé
Ing. Hien.ysl ho.i ^

Havelkova 689/23, 62500 Brno 
Bohunice Tel.: 777 936 075 

IC 75592601, DIČ C28308084543

Ing. Přemysl Hort
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