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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č.: VZ/8/2016

uzavřený mezi

OBJEDNATELEM:
SNEO a.s.
Se sídlem Nad Alejí 2/1876.162 00 Praha 6 Břevnov 
Zastoupená: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva

Ing. Petr Macháček, místopředsedou představenstva
IČ: 27114112 
DIČ: CZ27114112
Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085

a

ZHOTOVITELEM:
ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o.
Se sídlem: Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí
zastoupena: Ing. Tomášem Mrázkem, jednatelem
IČ: 47450347 
DIČ: CZ47450347
Společnost je zapsaná v OR vedeném u Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
2365 *

identifikátor datov^chránky^tunyin^^^^^^^^^^^^^^^^^
Bankovní spojení:

(dále společně také „Smluvní strany")

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o dílo ze dne 22. 03. 2017, č. VZ/8/2016 na akci „Dostavba sportovně-rekreačního areálu Petynka"
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(dále jen „SOD" nebo „Smlouva") dle ustanovení § 31 a obdobně dle ustanovení § 222 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:

II. ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě takto:

1) Zhotoviteli jako smluvní straně se navyšuje cena díla o částku 500.000,00 Kč bez DPH. 
Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených prací na základě oboustranně 
podepsaných protokolů za dodržení dalších podmínek stanovených v SOD.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 s přihlédnutím k nezbytnosti 
přepracování již rozpracovaného návrhu a tedy i zvýšené náklady zhotovitele. Navýšení 
rozsahu prací je způsobeno
Předmětem Dodatku č. 1 jsou práce provedené nad rámec SOD v rámci Výkonové fáze IV a V, 
a to zejména:

• nový návrh koncepce větrání bazénových hal,
• změny dispozice, a to zejména řešení zázemí surfové vlny, zázemí zaměstnancům 

saunová část
• zpracování dvou variant výškového umístění bazénu a následný vliv na výškové řešení

kanalizace
• změna materiálového řešení výtahové šachty
• úprava dispozic restaurace v návaznosti na zrušení chodby mezi strojovnami
• nový návrh statického řešení vestavby restaurace a saunové části
• nové výpočty osvětlení vyvolaných změnou dispozice
• přepracování energetického posouzení v návaznosti na nové řešení fasády
• nové dispozice venkovního baru a navazující technické řešení fasády

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.: VZ/8/2016 zůstávají beze změny.

2) Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č.: VŘ/8/2016.
r

3) Dodatek je zhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.

4) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, s výjimkou informací uvedených v tomto zákoně.

5) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od
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jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru 
smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.

6) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek 
svými podpisy

2 9 -08- 2018
V Praze dne

Ing. Tomáš Mrázek 
ATELIER All HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o.

přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují

Ing. Petr Macháček
místopředseda představenstva SNEO, a.s.

r
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