
 

 

Dnešního dne byl mezi smluvními stranami, kterými jsou: 
 
Městská část Praha – Kunratice 
Sídlo: K Libuši 7/10, 148 00 Praha 4 – Kunratice 
Zastoupená: Ing. Alenou Alinčovou, starostkou MČ 

IČ: 00231134 

DIČ: CZ00231134 

Bankovní spojení: ČS a.s. Praha 4 

Č. účtu: 20006900389/0800 

 
(dále jen jako „objednatel“)  
 
a 
 
FITAZ spol. s r.o.  

Sídlo: Pancířova 9, 143 00 ,  Praha 4 Modřany 

Zastoupen: Jan Hodr, jednatel společnosti  
IČO: 45310815  
DIČ: CZ45310815  
Bankovní spojení: KB a.s. 
Č. účtu: 157900111/0100 
Zástupce ve věcech technických: Jan Hodr  
 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C 
vložka 8672  
 
 
(dále jen jako „zhotovitel“) 
 
 
uzavřen tento 

dodatek č. 1 smlouvy o dílo 

(uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 
 

I.  
 
Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo č.22006300(dále jen „SoD“), a to na 
základě nabídky zhotovitele ze dne 15.3 2022 (dále jen „nabídka“) podané ve veřejné zakázce 
malého rozsahu nazvané „Stavební úpravy domu Velenická 148/23 „ Praha 4 Kunratice„ (dále 
jen „Veřejná zakázka“), zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ“). 
 
 

II. 
Méněpráce 

 
Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel nebude provádět některé práce zahrnuté do 
předmětu díla. Méně práce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku. (krycí list a rozpočet). 
 
Hodnota méně prací je určena v souladu s položkovým rozpočtem na částku  65 100 ,- Kč bez 
DPH.  
 
 
 



 

III. 
Vícepráce 

 
Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla o další práce, které nejsou předmětem 
oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr a nebyly součástí nabídky zhotovitele. Více práce 
jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku. (krycí list a rozpočet). 
 
Hodnota víceprací je určena  na částku  319 808,- Kč bez DPH.  
 
Smluvní strany shodně prohlašují, že sjednané vícepráce jsou nezbytné pro realizaci veřejné 
zakázky a změna v osobě dodavatele těchto prací není možná z ekonomických a technických 
důvodů spočívajících v požadavcích na slučitelnost se stávajícími pracemi.  

 
IV.  

Změny smlouvy 

S ohledem na méně práce a vícepráce popsané v čl. II a III tohoto dodatku se smluvní strany 
dohodly na změně smlouvy o dílo popsané v čl. II a III. tohoto dodatku takto : 

 
Cena dodatku č.1 smlouvy o dílo činí : 

 

Celková cena bez DPH činí..............................................................263 622,78 ,- Kč 

Celková výše DPH 15% činí............................................................... 39 543,42,- Kč 

Celková cena včetně DPH činí..........................................................303 166,20. ,- Kč  

 

Změna rozsahu díla nemá vliv na termín realizace veřejné zakázky.  
 

V. 

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna. 

Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou. 

tento dodatek obsahuje svobodnou a pravou vůli smluvních stran a jako takový je jimi podepsán.  
 
 
 
příloha č. 1 – soupis méně prací a víceprací 
 
 
 
 
V Praze dne  ………………………..   V  Praze dne  

 

 

……………………….  ……………………….  

FITAZ spol  s r.o.   Městská část Praha – Kunratice 

 

Jan Hodr, jednatel společnosti  Ing. Lenka Alinčová 

   starostka MČ 

 


