
SILNICE
GROUP

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 4/2018/Tech 
číslo smlouvy zhotovitele: 1824005

(dále také jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zapsán ve veřejném rejstříku: 
Zastoupený:

Technické služby Zlín, s.r.o.
Zlín-Louky, Záhumení V 321, PSČ 763 02
60711086
CZ60711086
OR vedený u KS Brno, oddíl C, vložka 15600 
Radkem Majcem,
Ing. Janem Štětkářem, 
a Ing. Tomášem Krajíčkem, 
jednateli společnosti

Osoby oprávněné jednat: 
ve věcech smluvních: Radek Maje, Ing. Jan Štětkář, Ing. Tomáš Krajíček, jednatelé 

společnosti
...... ..... ................... ......................... 
...........
. ............................... 
577 111 411 / info@tszlin.cz 

Adresa pro doručování korespondence včetně faktur:
Technické služby Zlín, s.r.o., P.O.Box 105, 760 01 Zlín

(dále jen „objednatel“)

ve věcech technických: 
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Telefon/ e-mail:

a

Zhotovitel:
Název/jméno: 
se sídlem:
IČ / DIČ:
Zapsán ve veřejném rejstříku: 
Jednající/ zastoupený:

Osoby oprávněné jednat: 
ve věcech smluvních:

ve věcech technických: 
Telefon / e-mail: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 
62242105/CZ62242105
OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069 
Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva,
Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva 
(každý samostatně)

Ing. Karel Rýpl, předseda představenstva,
Ing. Petr Duchek, MBA, místopředseda představenstva 
..................... ................................... 
...... ...... .............................................. 
...............................................................
.....................................................

(dále jen „zhotovitel")

I. ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se mění následovně:

Přijímají se změny v článku:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

Za text odstavce 2.1.1 se doplňuje novv odstavec 2.1.1.1 v tomto znění:
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2.1.1.1. Smluvní strany si sjednávají prodloužení doby trvání nájmu provizorního mostu 
MS-60 do 31.12.2019.
Rekapitulace doby trvání nájmu: 01.02.2018 až 26.1.2019 (359 dnů od montáže)

27.01.2019 až 31.12.2019 (339 dnů)

Přijímají se změny v článku:
3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Odst. 3.1.2 se ruší a nahrazuje se tímto textem:

3.1.2 Termín provedení demontáže a dopravy zpět po ukončení nájmu: do 31.12.2019

Přijímají se změny v článku:
4. CENA DÍLA

Odst. 4.1 se ruší a nahrazuje se tímto textem:

4.1 Za provedené dílo v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy včetně ceny nájmu za dobu od 
01.02.2018 do 31.12.2019 se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou pevnou cenu:

588 652 Kč bez DPH (Smlouva = 394 640 Kč bez DPH + D1 = 194 012 Kč bez DPH)

Za nájem provizorního mostu od 27.01.2019 do 31.12.2019 se objednatel zavazuje zaplatit 
zhotoviteli jednotkovou cenu nájmu ve výši 574 Kč/den bez DPH.

Přijímají se změny v článku:

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

V odst. 5.2 se ruší text v písm. a), b) a nahrazuje se tímto textem:

a) 100 % ceny s výjimkou nájemného v písm. b): po protokolárním předání a převzetí části 
díla uvedené v odst. 3.1.1

b) nájemné za dobu od 27.01.2018 do 31.12.2019 bude placeno měsíčně na základě 
daňových dokladů vystavených zhotovitelem na částku, která bude odpovídat součinu 
jednotkové ceny nájmu uvedené v odst. 4.1 a počtu dní trvání nájmu v příslušném 
měsíci. Datum uskutečnění zdanitelného plnění pro DPH je poslední kalendářní den 
v měsíci.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

1. Dodatek je uzavřen okamžikem akceptace návrhu dodatku a nabývá účinnosti dnem uveřejnění
prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném 
znění (dále jen ZRS). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím 
registru smluv dle ZRS v celém rozsahu. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv 
provede objednatel. Smluvní strany dále sjednávají, že případné plnění předmětu tohoto dodatku 
poskytnuté před jeho účinností se považuje za plnění dle tohoto dodatku a řídí se tímto dodatkem.

2. Jiná ustanovení smlouvy než ustanovení výslovně zmíněná v tomto dodatku se dodatkem nijak
nemění.

3. Dodatek je sepsán ve 2 rovnocenných vyhotoveních, z nichž obdrží každá smluvní strana po 1 
vyhotovení.
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4. Zástupci smluvních stran prohlašují, že souhlasí s celým obsahem dodatku, že dodatek byl sepsán 
na základě jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci smluvních stran své podpisy.

Ve Zlíně dne: 1 2 . 82. 2019 V Praze dne: 25.01.2019

Technické služby Zlín, s.r.o.

Podpis:
Radek Maje, jednatel

Podpis:...........................
Ing. Jan Štětkář, jednatel

.

Podpis:............................................
.lnn Tomáš Krajíček, jednatel

rochmcke služby Zlín, s.r.o.
' Louky, Záhumení V 321 
763 02 Zlín
IČS0711 036 □

Stránka 3 z 3


