
                                                                                                                                                           

 
EUROVIA CS, a.s. 

 

 

D o d a t e k č. 2 ke smlouvě o dílo 
 

-      provedení záchranného archeologického výzkumu formou dohledu 

uzavřené podle § 2586 a následujících ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  

v platném znění a § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. v platném znění 

na akci: 

„D35 (R35) OPATOVICE - OSTROV, ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM“, 

 

část (úsek): 
 

1. „D35 (R35) Opatovice – Časy; km 4,190 - 7,000; archeologický 

výzkum“                                                        

2. „D35 (R35) Opatovice – Časy; km 7,000 – 14,360; archeologický 

výzkum“                                                     

3. „D35 (R35) Opatovice – Časy; km 14,360 – 16,800; archeologický 

výzkum“                                  

4. „D35 (R35) Časy – Ostrov; km 16,800 – 21,365; archeologický 

výzkum“                                          

5. „D35 (R35) Časy – Ostrov; km 21,365 – 27,910; archeologický 

výzkum“                                          

6. „D35 (R35) Časy – Ostrov; km 27,910 – 31,500; archeologický 

výzkum“                                         
Číslo smlouvy objednatele / Číslo kontraktu objednatele:     

Úsek 1  PH 160-0481-17  / 423 483 61 46 

Úsek 2  PH 161-0482-17  / 423 483 61 57 

Úsek 3  PH 162-0483-17  / 423 483 61 74 

Úsek 4  PH 163-0484-17  / 423 483 61 82 

Úsek 5  PH 164-0485-17  / 423 483 61 88 

Úsek 6  PH 165-0486-17  / 423 483 62 32 

 

 

                                                                

I. Smluvní strany 

Objednatel:   

EUROVIA CS, a.s.  

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 

jednající: Ing. Pavel Jiroušek,  

 ředitel odštěpného závodu oblasti Čechy střed, dle plné 

moci 

poštovní spojení:  závod Čechy východ  

  Piletická 498, 503 41 Hradec Králové 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1 

č. účtu:  0 141 370 152 / 0100 

IČ: 452 74 924 

DIČ: CZ45274924 



                                                                                                                                                           

 
EUROVIA CS, a.s. 

 

 

zapsaný v obchodním rejstříku  u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1561 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Michal Šumpík, ředitel Čechy 

východ, mimo podpisu smlouvy a 

dodatků             

  Ing. Václav Petráň, vedoucí obchodního 

útvaru, mimo podpisu smlouvy a dodatků 

  Ing. Pavol Škuliga, projektový manažer, 

mimo podpisu smlouvy a dodatků 

  Ing. Petr Matějka, projektový manažer, 

mimo podpisu smlouvy a dodatků 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a ve věcech plnění díla a předání a převzetí 

díla: Ing. Pavol Škuliga, projektový 

manažer 

  Ing. Petr Matějka, projektový manažer 

  Ing. Ľubomír Veselý, hlavní 

stavbyvedoucí (tel. +420 731 602 686, e-

mail: lubomir.vesely@eurovia.cz) 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Zhotovitel: Východočeské muzeum v Pardubicích  

se sídlem: Pardubice I, Zámek, Zámek 2 

IČ:  14450542 

DIČ:  CZ14450542 

zapsaný v obchodním rejstříku  u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1607- 

bankovní spojení:  26534561/0100 

jednající:  Mgr. Tomáš Libánek, ředitel  

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Libánek    

osoba oprávněná jednat ve věcech technických,  

plnění díla a předání a převzetí díla:    Mgr. Tomáš Zavoral, DiS.  

       (+420 773 819 042, zavoral@vcm.cz) 

dále jen „zhotovitel“ 

 

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 

13.04.2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 09.07.2018  (dále jen „Smlouva o dílo“), kterým 

smluvní strany mění určitá ustanovení Smlouvy o dílo, jak je uvedeno v tomto Dodatku č. 2. 

 

I. Předmět Dodatku č. 2 

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna předpokládané ceny za dílo, jejímž důvodem je 

dohoda obou smluvních stran o navýšení množství jednotek prací dle přílohy č. 1 (záchranný 

archeologický výzkum na dočasných záborech stavby Časy-Ostrov 5,6 úsek) ke Smlouvě o 

dílo. Část přílohy č. 1 týkající se úseků 5 a 6 připojená ke Smlouvě o dílo se tímto nahrazuje 

přílohou č. 1-1 připojenou k tomuto Dodatku č. 2. V této souvislosti se mění čl. III. odst. 1. 

Smlouvy o dílo. 



                                                                                                                                                           

 
EUROVIA CS, a.s. 

 

 

Cena díla 

Vzhledem k výše uvedenému se předpokládaná celková cena díla uvedená ve Smlouvě o dílo 

mění následovně: 

dodatek č. 2 bez DPH    1 602 760,- Kč 

 

původní cena díla bez DPH    9 850 956,- Kč 

dodatek č. 2 bez DPH    1 602 760,- Kč 

nově sjednaná cena díla bez DPH            11 453 716,- Kč 

 

2. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je dále doplnění článku VI. odst. 8. Smlouvy o dílo, kdy se na 

konec odst. 8. doplňuje následující text:  

 

„Fakturu lze objednateli zasílat rovněž elektronicky ve formátu nekomprimovaného PDF 

souboru na adresu euroviacs.faktury@eurovia.cz. V takovém případě musí být v předmětu 

mailu (popř. jeho textu) uvedeno některé ze slov „faktura“, „fakturace“, „fakturujeme“, 

„přefakturace“, „invoice“, „facture“, „faktúr“, „rechnung“, „dobropis“. V názvu přiložených 

souborů musí být uvedeno, zda se jedná o fakturu nebo její přílohu. Velikost přijímaného 

mailu je omezena na 15 MB. V případě nedodržení uvedených pravidel nebude faktura 

akceptována.“ 

 

 

II. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění. 

2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 podepsaná 

vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 podepsané vyhotovení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že vyjadřuje jejich svobodnou 

vůli a na důkaz svého souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy. 

4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. 

 

 

 

V Hradci Králové dne:   V Pardubicích dne:   

Za objednatele: Za zhotovitele:                                                     

  

 

 

 

________________________  ______________________ 

Ing. Pavel Jiroušek Mgr. Tomáš Libánek 

vedoucí odštěpného závodu oblasti Čechy  ředitel 

střed, dle plné moci 

mailto:euroviacs.faktury@eurovia.cz

