
Číslo smlouvy příkazce: 14383
Číslo smlouvy příkaznlka: P1/008/28

KUJIP018ANZL

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
za účelem provedení výkonu Technického dozoru stavebníka na akci:

„II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043“

č. dodatku 123037

uzavřený podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen 
„občanský zákoník")

Smluvní strany

1.1. Příkazce: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, zastoupený
hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. 
Jan Hyliš - člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman kraje, Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje
pro oblast dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 211 080 635/6800
IČO: 70890749

(dále jen příkazce)

1.2. Příkazník: PIS PECHAL, s.r.o.
Adresa; Lidická 1876/42, 602 00 Brno
zástupce pro věci smluvní: Ing. Antonín Pechal, CSc.
IČO: 02365952
DIČ: CZ02365952
Peněžní ústav: Moneta money Bank, a.s.
Číslo účtu: 213142301/0600

(dále jen příkazník)

Článek I

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku z důvodu prodloužení lhůty výstavby do 28. 6. 2019 a 
z důvodu narovnání finančního plnění dle skutečně provedené činnosti na stavbě vzhledem ke 
klimatickým podmínkám a provádění stavebních prací v zimních měsících. V únoru 2018, lednu 2019 
se na stavbě nepracovalo.

V této souvislosti se mění následující ujednání původní smlouvy takto:
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Číslo smlouvy příkazce: 14383
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1.1 Článek 4 - Čas plnění, odst. 4.2 

Původní znění

„4.2. Příkazník ukončí svoji činnost předáním dokončené stavby zhotovitelem na základě 
předávacího protokolu, případně odstraněním poslední vady a nedodělku z přejímacího řízení 
doložené protokolem o odstranění vad a nedodělků včetně odsouhlasení závěrečného vyúčtování 
stavebních nákladů. Předpokládaný termín dokončení činností je 02/2019. Čas plnění zahrnuje 
13 stavebně realizačních měsíců."

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.2. Příkazník ukončí svoji činnost předáním dokončené stavby zhotovitelem na základě 
předávacího protokolu, případně odstraněním poslední vady a nedodělku z přejímacího řízení 
doložené protokolem o odstranění vad a nedodělků včetně odsouhlasení závěrečného vyúčtování 
stavebních nákladů. Předpokládaný termín dokončení činností je 06/2019. Čas plnění zahrnuje 
15 stavebně realizačních měsíců."

1.2 Článek 5 - odst. 5.1. Odměna příkazníka, platební podmínky

„5.1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za uskutečnění činností podle této smlouvy smluvní 
dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši

Cena celkem bez DPH: 620.000,- Kč
DPH 21%: 130.200,-Kč
Cena celkem včetně DPH: 750.200,- Kč

(cena celkem včetně DPH slovy: sedmsetpadesáttisícdvěstě korun českých)

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„5.1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za uskutečnění činností podle této smlouvy smluvní 
dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši

Cena celkem bez DPH: 
DPH 21%:
Cena celkem včetně DPH:

700 000,- Kč 
147 000,- Kč 
847 000,- Kč

(cena celkem včetně DPH slovy: osmsetčtyřicetsedmtisíckorunčeských)"

Článek II
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Číslo smlouvy příkazce: 14383
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1. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy o provedení veřejné zakázky č. příkazce 114383 ze dne 
20. 3. 2018 tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo příkazce 
114383 ze dne 20. 3. 2018uzavřené podle § 2430 a násl. občanského zákoníku číslo 89/2012 
Sb., v platném znění.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží příkazce a dva 
příkazník.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.

5. Příkazník výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových 
stránkách Kraje Vysočina.

6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv) zajistí příkazce.

> 7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a 
na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
- kalkulace odměny

V Jihlavě dne •) 4 02. 2019 
Příkazce:

Ing. Jan KlylišAčlen 
pro oblast clop|avy
a silničního hospodářství

V Brně dne fy.

Příkazník:

PIS PECHAL/ s.r.o.
Lidická 42,602 00 Brno

Czech Republic 
|Č:02365952 

OiC‘. C20236S9S2

LMú.
Ing. Antonín Pechal, CSc.
jednatel společnosti PIS PECHAL, s.r.o.
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PIS PECHAL, s.r.o.

3ZSS7 LIDICKÁ 42, 602 00 BRNO

Cenová nabídka
na dodatečné práce - provedení TDS na stavbě 11/602 Jihlava -

- most ev.č. 602-043

Na základě Vaší žádosti Vám předkládáme cenovou nabídku na dodatečné práce - provedení 
TDS na výše uvedené stavbě spojené s prodloužením lhůty výstavby do 30. 6. 2019.

Podmínky provedení výkonu Technického dozoru stavebníka zůstávají totožné jako 
v původní Příkazní smlouvě, výše odměny za tyto dodatečné práce taktéž odpovídá kalkulaci 
v původní Příkazní smlouvě, dle čl. 5.4 (kalkulace ceny).

Cenová kalkulace na práce spojené s prováděním výkonu TDS v délce 4 měsíců do 30.6.2019 

Nabídková cena bez DPH 40.000,-/měs. x 4 měsíce = 160.000,— Kč

Cena bez DPH 
DPH 21 % 
Cena vč.DPH

160.000,- Kč 
3.360,- Kč 

163.360,- Kč

V Brně dne 11.02.2019 
Ing. Aleš Kozelka 
+420 739 509 824

PIS PECHAL, s.r.o.
Lidická 42, 602 0C Brno 

Czech Republic 
IČ: 02365952 

DKj: CZ023659S2

TELEFON: 513 030 466
MOBIL: 739 509 824
E-MAIL: kozelka@pechal.cz
INTERNET: http://www.pechal.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ IČ: 02365952
MONETA Money Bank, pobočka Brno DIČ: CZ02365952
č.ú. 213142301/0600


