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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřené dne 16.08.2018 a vedené pod interním číslem 2215  

na realizaci díla s názvem 
 

Rekonstrukce části ulice Karlštejnská, Růžová a Tyršova v Řevnicích 
 

 

Článek I. 
Smluvní strany 

 

Objednatel:                                          Město Řevnice   

se sídlem:                                             nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, Řevnice 252 30 

IČO:                                                             00241636  

DIČ:                                                             CZ00241636 

Zastoupeno: Ing. Tomášem  Smrčkou, starostou  

Zastoupení ve věcech smluvních:     Ing. Tomáš Smrčka 

Tel., e-mail:                                          603 854 843, starosta@revnice.cz 

Zastoupení ve věcech technických:            Jana Petrášková 

Tel., e-mail:                                                  608 744 621, petraskova@revnice.cz 

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné 

 

Zhotovitel:                                                 HES stavební s.r.o.  

se sídlem:                                                   Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4  

IČO:                                                            28143213 

DIČ:                                                            CZ 28143213 

Zastoupená:                                               Michalem Jakubcem, jednatelem 

Zapsaná v              Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 239567 

Zastoupení ve věcech smluvních:              Michal Jakubec 

Tel., e-mail:                                                 732 116 479, Info@hes-stavebni.cz 

Zastoupení ve věcech technických:            Michal Jakubec 

Tel., e-mail:                                                 732 116 479, Info@hes-stavebni.cz 

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé 

                                                    

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský 
zákoník“) k výše uvedené Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) následujícího 
znění. 
 

Článek II. 
Předmět dodatku           

 

Článek II. Předmět plnění a účel smlouvy 

Článek II odst. 2.1 Smlouvy se doplňuje takto: 

Předmět díla se mění způsobem, jak je sjednáno v oboustranně odsouhlaseném písemném soupisu dodatečných 

stavebních prací – fakturace SoD VCP 2018, jež je nedílnou přílohou tohoto Dodatku. 

- Objem víceprací : plocha nových povrchů komunikací 288 m
2 

a rektifikace poklopu 3 ks
   - 

 65 540,00 Kč bez 

DPH + 13 763,40 DPH 21 %   celkem 79 303,40 vč. DPH 

 

Článek IV. Cena díla 

Článek IV. odst. 4.1.Smlouvy se doplňuje takto: 

Cena za dílo se mění v rozsahu přílohy č. 1 tohoto Dodatku takto:   
Cena za zhotovení díla bez DPH:        1 264 580,00 Kč                                                                   
DPH 21 %:                                                265 561,80 Kč 

Cena za zhotovení díla vč. DPH:         1 530 141,80 Kč 

se mění na: 

Cena za zhotovení díla bez DPH:        1 330 120,00 Kč 

DPH 21 %:                                                279 325,20 Kč 

Cena za zhotovení díla vč. DPH:         1 609 445,20 Kč 
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Článek XV. Závěrečná ustanovení 

Článek XV. odst. 15.3. Smlouvy se doplňuje o přílohu č. 3, kterou tvoří příloha č. 1 tohoto Dodatku:  

Příloha č. 3 - písemný soupis dodatečných stavebních prací – fakturace SoD VCP 2018 

 

 

 

Článek III. 
Ostatní ustanovení 

1. V ostatním, tímto Dodatkem nezměněném, zůstává platné a účinné původní změní Smlouvy. 
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom výtisku. 

4. Obě smluvní strany stvrzují svým podpisem, že si Dodatek přečetly, jeho obsahu bezezbytku porozuměly a že 

je výsledkem jejich vzájemného ujednání vedeného vážně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných 

podmínek a je výrazem jejich svobodné vůle. 
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na 

oficiálních webových stránkách města Řevnice na síti Internet (www.revnice.cz), a to včetně všech případných 
příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 

6. Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města Řevnice dne           ve smyslu ust. § 102 odst. 3. zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích (viz. zápis č.        z jednání Rady města Řevnice). 

 

 

 

 

V Řevnicích dne 

 

Za objednatele              Za zhotovitele:  

  

 

 

Ing. Tomáš Smrčka        Michal Jakubec                 

starosta                                                                                         jednatel spol. HES stavební s.r.o. 

 


