
DODATEK Č. SML/2016/047-1
KE Smlouvě o díloč. sml/2016/047 uzavřené dne 1.7. 2016

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znéní (dále jen
..občanský zákoník ") a podle zákona č. 137/2006 Sb.. o veřejných zakázkách, ve znéní pozdějších

předpisů (dále jen „ZVZ")

Článek I.

1. Objednatel:

Město Čelákovice
se sídlem: nám. 5. května 1, 250 88 Čelákovice 
IČO: 00240117 
DIČ: CZ00240117
zastoupené Ing. Josefem Pátkem, starostou města 
(dále jen „objednatel )

2. Zhotovitel:

CALtPSUM s.r.o.
se sídlem: Tyršova 390, 691 23 Pohořelice 
IČO: 293 07 163
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 72977 
zastoupená: Bc. Karel Fiala 
(dále jen .zhotovitel')

(dále společné jen , Smluvní strany" čí jednotlivé „Smluvní strana")

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle čl. 17.4 Smlouvy o dílo č. SML/2016/047 ze dne
1. 7. 2016 a v souladu se zněním zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník tento Dodatek 
č. SML/2016/047-1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1").

Článek II.

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách předmětné smlouvy:

1. Článek 2.2 „Předmět díla" se mění, doplňuje a nově zní takto:

,.Dílo, včetně popisu potřebných prací, jejich druhu a rozsahu, je blíže specifikováno v přílohách této 
smlouvy, zejména v dokumentaci pro provedení stavby, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, a dále 
v soupisu prací vč. výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy, a změnových listů projektové 
dokumentace odsouhlasených objednatelem, zhotovitelem, technickým dozorem stavebníka a 
autorským dozorem projektanta:

ZL 01 - Prohloubeni základů, prostupy

ZL 02 - Zvětšeni rozměrů vnitřní klece jídelního výtahu

ZL 03 - Izolace tepelné, izolace proti vodě. úpravy povrchů vnější

ZL 04 - Změna členěni oken



2. Prvri věta v článku 4.2 odstavce 4. „Cena za dilo ‘ se upravuje takto:

..Cena za dílo je ve smyslu článku 4.1 této smlouvy sjednána v maximální výši takto:

Cena celkem dle projektové dokumentace bez DPH 18 361 574.00 Kč

Cena bez DPH dle ZL 01 ~ Prohloubení základů, prostupy 56 222,27 Kč

Cena bez DPH dle ZL 02 - Zvětšení rozměrů vnitrní klece jídelního výtahu
29 176,00 Kč

Cena bez DPH dle ZL 03 - Izolace tepelné, izolace proti vodě. úpravy povrchů vnější

Cena bez DPH dle ZL 04 - Změna členění oken 

Cena dle ZL 01 - 04 celkem bez DPH 

Cena za dílo celkem vč. ZL 01 - 04 bez DPH

24 552.57Kč 

17 529.50 Kč

126 480,34 Kč 

18 488 054,34 Kč

(slovy: osmnáct miliónů čtyři sta osmdesát osm tisíc padesát čtyři korun českých a třicet čtyři 
haléřů bez DPH)

3. Ostatní ujednáni Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti

4. Přílohou tohoto dodatku jsou tyto dokumenty:

a. Příloha č. 1 - ZL 01 vč. oceněného výkazu výměr

b. Přifoha č. 2- ZL 02 vč. oceněného výkazu výměr

c. Příloha č. 3-ZL 03 vč. oceněného výkazu výměr

d. Příloha č. 4-ZL 04 vč oceněného výkazu výměr

Článek III.

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva 
stejnopisy.

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města č. 30/2016/4.2.2 ze dne 6. 12. 2016.

V Čelákovicích
1

Objednatel

Město

Podpis: __

V Pohořelicích.

Zhotovitel 

CALIPSUM 

Podpis; _
Jméno. Iprg^sef Pátek 
Funkce/starosta

-// /.-/í

Jméno; Bc. Karel Fiala 
Funkce: jednatel
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DODATEK Č. SML/2016/047-2
KE Smlouvě o dílo č. sml/2016/047 uzavřené dne 1.7.2016

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znéní (dále jen
„občanský zákoník") a podle zákona č, 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „2VZ*)

Článek I.

1. Objednatel:

Město Čelákovice
se sídlem; nám. 5. května 1, 250 88 Čelákovice 
IČO: 00240117 
DIČ: C200240117
zastoupené Ing. Josefem Pátkem, starostou města 
(dále jen „objednatel")

2. Zhotovitel:

CALIPSUM s-r.o.
se sídlem: Tyršova 390,691 23 Pohořelice 
IČO; 293 07 163
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 72977 
zastoupená; Bc. Karel Fiala 
(dále jen „zhotovitel'')

(dáte společně jen „Smluvní strany" či jednotlivě „Smluvní strana")

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle čl. 17.4 Smlouvy o dílo č. SML/2016/047 ze dne
1. 7. 2016, ve znění Dodatku č. SML/2016/047-1 ze dne 13. 12. 2016 a vsouladu se zněním zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. SML/2016/047-2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 
2").

Článek ií.

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách předmětné smlouvy:

1. Článek 2.2 „Předmět díla" se mění, doplňuje a nově zní takto:

„Dílo, včetně popisu potfebných prací, jejích druhu a rozsahu, je blíže specifikováno v přílohách této 
smlouvy, zejména v dokumentaci pro provedení stavby, která tvoří Přflohu č. 1 této smlouvy, a dále 
v soupisu prací vč. výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy a změnových listů projektové 
dokumentace odsouhlasených objednatelem, zhotovitelem, a technickým dozorem stavebníka;

ZL 05 - Venkovní oplocení

ZL 06 — Přípojka telekomunikační linky, doplňující kabeláž a koncové prvky silnoproudu a 
slaboproudu

ZL 07 - Okapový chodník, izol. tep. změna materiálu, digestoř. ACOdrain, pojistné přepady, 
požární klapka, nedodání prvku gastro



2. První véta v článku 4.2 odstavce 4. „Cena za dílo" se upravuje takto:

„Cena za dílo je ve smyslu článku 4,1 této smlouvy sjednána v maximální výši takto:

Cena celkem dle projektové dokumentace bez DPH 18 361 574.00 Kč

Cena dle ZL 01 - 04 celkem bez DPH 126 480,34 Kč

Cena bez DPH dle ZL 05- Venkovní oplocení 224 748,00 Kč

Cena bez DPH dle ZL 06 - Přípojka telekomunikační linky, doplňující kabeláž

a koncové prvky silnoproudu a slaboproudu 20 981,46 Kč

Cena bez DPH dle ZL 07 - Okapový chodník, izol. tep. změna materiálu, digestoř,

ACOdrain. pojistné přepady, požární klapka, nedodání prvku gastro -31 073,00Kč 

Cena dle ZLOS-07 celkem bez DPH 214 656.46 Kč

Cena za dílo celkem vč. ZL 01 - 07 bez DPH 18 702 710,80 Kč

(slovy: osmnáct miliónů sedm set dva tisíce sedm set deset korun českých a osmdesát haléřů 
bez DPH)

3. Článek 3.3 se mění a doplňuje takto:

Zhotovitel se dále zavazuje dodržet následujíc! terminy pn prováděni Díla:

a) Předáni a převzetí staveniště: do 3 dnů od uzavření této smlouvy;

b) Termín zahájení stavebních prací: do 5 dnů od převzetí staveniště Zhotovitelem;

c) Lhůta pro dokončen! Díla: do 326 dnů od uzavření této smíouvy ij. do 22. 5. 2017

cl) Příprava staveniště s napojením na přípojky do 27 dnů

c2) Základové konstrukce s vnějšími rozvody inženýrských síti

do 49 dnů

c3) Obvodové nosné konstrukce se zastřešením do 92 dnů

c4) Obvodový plášť vč. výplně otvorů, střešní plášť a klempířské prvky

do 148 dnů

c5) Vnithií příčky, rozvody voda, kanalizace, plynu, elektro, rozvody ústředního vytápěn! a 
vzduchotechniky, do 274 dnů

c6) Dokončovací práce ~ podlahy, malby, nátěry, obklady, venkovní úpravy

do 326 dnů

d) Termín vyklizeni staveniště: do 5 dnů od předán! a převzetí Díla.

4. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

5. Přílohou tohoto dodatku jsou tyto dokumenty:

a. Příloha č. 1 - ZL 05 vč. oceněného výkazu výměr

b. Příloha 6. 2-ZL 06 vč. oceněného výkazu výměr

c. Příloha č. 3-ZL 07vč. oceněného výkazu výměr
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článek III.

1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva 
stejnopisy.

2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady města č.............ze dne .......................

V Čelákovicích .1' V Pohořelicích...... .5,. ‘P?:,

Objednatel 

Město Čelákovice

Zhotovitel

CALIPSUjUUxa

CALIRSUM^
TV<#

IČ
4 23 PC-*D*CliCC 

D>C CZ Z930-7'63

Podpis: _______ ^
Jméno: Bc. Karel Fiala 
Funkce: jednatel

Schváleno RM a.



DODATEK Č. SML/2016/047-3
KE Smlouvě o dílo č. sml/2016/047 uzavřené dne 1.7.2016

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanského zákoníku v platném znění (dále jen
„občanský zákoník") a podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „ZVZ")

Článek I.

1. Objednatel:

Město Čelákovice
se sídlem: nám. 5. května 1.250 88 Čelákovice 
IČO: 00240117 
DIČ: CZ00240117
zastoupené Ing. Josefem Pátkem, starostou města 
(dále jen „objednatel")

2. Zhotovitel:

CALIPSUM s.r.o.
se sídlem: Tyršova 390. 691 23 Pohořelice 
IČO: 293 07 163
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 72977 
zastoupená: Bc. Karel Fiala 
(dále jen „zhotovitel")

(dále společné jen „Smluvní strany" či jednotlivé „Smluvní strana")

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle čl. 17.4 Smlouvy o dílo č. SML72016/047 ze dne 
1. 7. 2016, ve znění Dodatků č. SML/2016/047-1 ze dne 13. 12. 2016 a č. SML/2016/047-2 ze dne 
08. 03. 2017 vsouladu se zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek 
č. SML/2016/047-3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 3").

Článek II.

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách předmětné smlouvy:

1. Článek 2.2 „Předmět díla" se mění, doplňuje a nově zní takto:

„Dílo, včetně popisu potřebných prací, jejich druhu a rozsahu, je blíže specifikováno v přílohách této 
smlouvy, zejména v dokumentaci pro provedení stavby, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, a dále 
v soupisu prací vč. výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy a změnových listů projektové 
dokumentace odsouhlasených objednatelem, zhotovitelem, a technickým dozorem stavebníka:

ZL 01 - Prohloubení základů, prostupy

ZL 02 - Zvětšení rozměrů vnitřní klece jídelního výtahu

ZL 03 - Izolace tepelné, izolace proti vodě. úpravy povrchů vnější

ZL 04 - Změna členění oken

ZL 05 - Venkovní oplocení



ZL 07 - Okapový chodník, izol. tep. změna materiálu, digestoř, ACOdrain, pojistné přepady, 
požární klapka, nedodání prvku gastro

ZL 08 - Sádrokartonové a zámečnické konstrukce, komín, ZTI, plynovod, oprava chodníku, 
klempířské konstrukce, sadové úpravy

ZL 09 - Povrchové úpravy (izolace, podlahy, obklady, malby)

ZL 10 - Poklopy, šité do oken, záměna svítidel, komunikace, oprava el. pilíře, dveře

ZL 11 - Oplocení, podhrabové desky, zemní práce

ZL 12 - Zařizovací předměty

ZL 06 - Přípojka telekomunikační linky, doplňující kabeláž a koncové prvky silnoproudu a
slaboproudu

2. První věta v článku 4.2 odstavce 4. „Cena za dílo" se upravuje takto:

„Cena za dílo je ve smyslu článku 4.1 této smlouvy sjednána v maximální výši takto;

Cena celkem dle projektové dokumentace bez DPH

Cena dle ZL 01 - 04 (Dod. 1) celkem bez DPH

Cena dle ZL 05 - 07 (Dod. 2} celkem bez DPH

Cena bez DPH dle ZL 08 - Sádrokartonové a zámečnické konstrukce aj.

Cena bez DPH dle ZL 09 - Povrchové úpravy

Cena bez DPH dle ZL 10 - Poklopy, sítě do oken, záměna svítidel aj.

Cena bez DPH dle ZL 11 - Oploceni, podhrabové desky, zemní práce

Cena bez DPH dle ZL 12 - Zařizovací předměty

Cena dle ZL 08 - 12 (Dod. 3) celkem bez DPH 

Cena za dílo celkem vč. ZL 01 ~ 12 bez DPH

18 361 574,00 Kč 

126 480,34 Kč 

214 656,46 Kč 

8 660,18 Kč 

35 844,67 Kč 

-959,29 Kč 

74 685.40 Kč 

2 337,80 Kč 

120 568,76 Kč 

18 823 279,56 Kč

(slovy: osmnáct miliónů osm set dvacet tři tisíce dvě stě sedmdesát devět korun českých a 
padesát šest haléřů bez DPH)

3. Článek 3.3 se mění a doplňuje takto:

Zhotovitel se dále zavazuje dodržet následující termíny při provádění Díla;

a) Předání a převzetí staveniště: do 3 dnů od uzavření této smlouvy;

b) Termín zahájení stavebních prací: do 5 dnů od převzetí staveniště Zhotovitelem;

c) Lhůta pro dokončení Díla: do 346 dnů od uzavření této smlouvy tj. do 11. 6. 2017

c1) Příprava staveniště s napojením na přípojky do 27 dnů

c2) Základové konstrukce s vnějšími rozvody inženýrských sítí

do 49 dnů

c3) Obvodové nosné konstrukce se zastřešením do 92 dnů

c4) Obvodový plášť vč, výplně otvorů, střešní plášť a klempířské prvky

2



do 148 dnů

c5) Vnitřní příčky, rozvody voda. kanalizace, plynu, elektro, rozvody ústředního vytápění a 
vzduchotechniky, do 274 dnů

c6) Dokončovací práce - podlahy, malby, nátěry, obklady, venkovní úpravy

do 346 dnů

3. Termín vyklizení staveniště: do 5 dnů od předání a převzetí Díla.
4. Ostatní ujednáni Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

5. Přílohou tohoto dodatku jsou tyto dokumenty:

a. Příloha č. 1 -ZL 08 vč. oceněného výkazu výměr

b. Příloha č. 2-ZL 09 vč. oceněného výkazu výměr

c. Příloha č. 3-ZL 10 vč. oceněného výkazu výměr

d. Příloha č. 4-ZL 11 vč. oceněného výkazu výměr

e. Příloha č. 5-ZL 12 vč. oceněného výkazu výměr

Článek III.

1. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva 
stejnopisy.

2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento Dodatek č. 3 byl schválen usnesením Rady města Šfi9Í}P:^.1^e dne

v Čelákovicích
1 1 '05- 2017

v Pohořelicích.

Objednatel 

Město Čelákovice

Podpis: _ _
Jméno: In^y^sefi'Pátek 
Funkc^ st4ro§ta

Zhotovitel 

CALIPSUM s.r.o.

C AL-I^^ LJ M

Podpis: ^„
Jméno: Bc. Karel Fiala 
Funkce: jednatel

^ ‘d.C CZ29307'6^

Schváleno RM č. 
datum ^



DODATEK C. SMU2016/047-4
KE Smlouvě o dílo č. sml/2016/047 uzavřené dne 1.7.2016

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen
„občanský zákoník") a podle zákona č. 137/2006 Sb.. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „ZVZ")

Článek I.

1. Objednatel:

Město Čelákovice
se sídlem: nám. 5. května 1,250 88 Čelákovice 
IČO; 00240117 
DIČ: CZ00240117
zastoupené Ing. Josefem Pátkem, starostou města 
(dále jen „objednatel")

2. Zhotovitel:

CALIPSUM s.r.o.
se sídlem: Tyršova 390, 691 23 Pohořelice 
IČO: 293 07163
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 72977 
zastoupená: Bc. Karel Fiala 
(dále jenzhotovitel")

(dále společné jen „Smluvní strany" či jednotlivě „Smluvní strana")

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle čl. 17.4 Smlouvy o dílo č. SML/2016/047 ze dne 
1. 7. 2016, ve znění Dodatků č. SML/2016/047-1 ze dne 13. 12. 2016, č. SML/2016/047-2 ze dne 08.
03. 2017 a č. SML/2016/047-3 ze dne 17. 05. 2017vsouladu se zněním zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník tento Dodatek č. SML/2016/047-4 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 4").

Článek II.

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách předmětné smlouvy:

1. Článek 2.2 „Předmět díla" se mění, doplňuje a nové zní takto:

„Dílo, včetně popisu potřebných prací, jejich druhu a rozsahu, je blíže specifikováno v přílohách této 
smlouvy, zejména v dokumentaci pro provedení stavby, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, a dále 
v soupisu prací vč. výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy a změnových listů projektové 
dokumentace odsouhlasených objednatelem, zhotovitelem, a technickým dozorem stavebníka:

ZL 01 - Prohloubení základů, prostupy

ZL 02 ' Zvětšení rozměrů vnitřní klece jídelního výtahu

ZL 03 - Izolace tepelné, izolace proti vodě, úpravy povrchů vnější

ZL 04 - Změna členění oken

ZL 05 - Venkovní oplocení



ZL 07 - Okapový chodník, izol. tep. změna materiálu, digestoř, ACOdrain, pojistné přepady, 
požární klapka, nedodání prvku gastro

ZL 08 - Sádrokartonové a zámečnické konstrukce, komín, ZTI, plynovod, oprava chodníku, 
klempířské konstrukce, sadové úpravy

ZL 09 ~ Povrchové úpravy (izolace, podlahy, obklady, malby)

ZL 10 - Poklopy, sítě do oken, záměna svítidel, komunikace, oprava el, pilíře, dveře

ZL 11 - Oplocení, podhrabové desky, zemní práce

ZL 12 - Zařizovací předměty

Ze smlouvy byly vyřazeny práce, které nebyly pro realizaci díla nutné nebo byly nahrazeny jiným 
technologickým postupem v celkové hodnotě 327 987,- Kč.

ZL 06 - Přípojka telekomunikační linky, doplňující kabeláž a koncové prvky silnoproudu a
slaboproudu

2. První véta v článku 4.2 odstavce 4. „Cena za dílo“ se upravuje takto;

„Cena za dílo je ve smyslu článku 4.1 této smlouvy sjednána v maximální výší takto;

Cena celkem dle projektové dokumentace bez DPH 18 361 574,00 Kč

Cena dle ZL 01 -04 (Dod. 1) celkem bez DPH 126 480,34 Kč

Cena dle ZL 05 - 07 (Dod. 2) celkem bez DPH 214 656.46 Kč

Cena dle ZL 08 - 12 (Dod. 3} celkem bez DPH 120 568,76 Kč

Cena neprovedených prací celkem bez DPH - 327 987,00 Kč

Cena za dílo celkem vč. ZL 01 - 12 bez DPH 18 495 292,56 Kč

(slovy: osmnáct miliónů čtyn sta devadesát pět tisíc dvě stě devadesát dvě korun českých a 
padesát šest haléřů bez DPH)

Článek lil.

1. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a 
zhotovitel dva stejnopisy.

2. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento Dodatek č. 4 byl schválen usnesením Rady města č. 16/4.7 ze dne 25. 1. 2017.



v Čelákovicích , v Pohořelicích.

Objednatel 

Město Čelákovice

Zhotovitel 

CALIPSUM s.r.o.

Podpis; .
Jmén^ nm ^;?se1^tek 
Fuf^kr!p/c»^nsta

CALIr?3UM
Ti R SS . - 3«50 69 23 POHDRCLlCe

it 293 07 lí>3 DC CZ29307I63 

WWW CaliPSuM CZ
E

Podpis; . _
Jméno: Bc. Karel Fiala 
Funkce: jednatel

Schváleno RM č. ^^'77/1/. 

datum


