
  1 / 2 

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo na stavební úpravy odborné učebny – chemie/fyzika ze dne 30. 6. 2021 

 

 

 

 

Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660 

se sídlem Jungmannova 660, 413 01 Roudnice nad Labem 

IČ 46773606 

zastoupená: Mgr. Jaroslavem Králem, ředitelem 

tel.: 416 837 317 

e-mail: kral@2zsroudnice.cz 

Stavební dozor: Ing. David Kunert 

tel.: 724 394 437 

(dále jen „objednatel“)  

 

a 

 

Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. 

se sídlem Dlouhá 186/31, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 

IČO 00526282, DIČ CZ00526282 

zapsaná v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 20494 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 5007006360/5500 

zastoupená: Gerhardem Horejskem, jednatelem 

e-mail: stavebni.firma@horejsek.cz 
tel.: 416 739 038 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

 

 

uzavírají v souladu s ustanovením článku XIII. odst. 4 Smlouvy o dílo ze dne 30. 6. 2021, jejímž 

předmětem jsou stavební úpravy odborné učebny – chemie/fyzika (dále jen „smlouva“) tento Dodatek 

č. 1 (dále jen „dodatek“). 

 

 

I. Účel dodatku 

1. Při provádění podlahových vrstev byla zhotovitelem zjištěna nedostatečná výška osazení stávajících 

radiátorů, která neumožňuje řádně dokončit podlahové práce. Z tohoto důvodu je domluveno podlahu 

ukončit před radiátory a topná tělesa včetně vnitřního parapetu zakrytovat LTD deskami s průduchy. 

2. Dále byla po demontáži stávajících schůdků a parketové podlahy zhotovitelem zjištěna velká 

nerovnost podkladních prken způsobená dřívějším vyřezáním podpěr. Tuto část je nutné vyřezat, 

provést dodatečné dřevěné výměny mezi trámy a doplnit vyřezaná prkna OSB deskami tl. 25 mm.   

3. S ohledem na potřebu upravit rozsah předmětu díla vyplývající ze skutečností zjištěných v průběhu 

provádění díla, které nebylo možné předvídat při přípravě výběrového řízení, je nezbytné započíst 

výše uvedené vícepráce a navýšit celkovou cenu díla o 72.800 Kč bez DPH. 
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II. Změny ve smlouvě  

1. Článek IV. odst. 1: Cena za provedení díla se mění následujícím způsobem: 

„Cena za provedení díla bez DPH činí 997.480 Kč (slovy: 

devětsetdevadesátsedmtisícčtyřistaosmdesát korun českých). 

Cena za provedení díla včetně DPH činí 1.206.951 Kč (slovy: 

jedenmiliondvěstěšesttisícdevětsetpadesátjedna korun českých)“ 

 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

2. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

originálu. 

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha: 

Příloha č.1 – Změnový list č.1 

 

 

 

V Roudnici nad Labem dne 27.8.2021 

 

V Roudnici nad Labem dne 27.8.2021 

 

Za objednatele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jaroslav Král, 

ředitel školy 

 

Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerhard Horejsek, 

jednatel 

 

 




