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Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č.: 3010H1160018 

1. Smluvní strany 
Objednatel: Národní památkový ústav 

  

Sídlo: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
Osoba oprávněná 
jednat jménem či za 
zadavatele: 
 

Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové 
správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro 
Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina 

Bankovní spojení: ČNB, 300003-60039011/0710 
 

IČ: 75032333 

DIČ: CZ75032333 

 

Zhotovitel: TexColor stavební, s. r. o. 

Sídlo: Vráto 87, 370 01 České Budějovice 

Registrace:   

Osoby oprávněné 
k podpisu smlouvy: 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

Osoby oprávněné 
jednat ve věcech 
smluvních: 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

Bankovní spojení:  

IČ: 017 25 947 

DIČ: CZ01725947 

 
Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“ nebo „strany“ a jednotlivě „smluvní 
strana“ nebo „strana“ 
 
 

2. Preambule 
2.1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 12. 2016 Smlouvu o dílo č.: 3010H1160018, č. j. NPU-

430/94269/2016 týkající se akce – NKP SZ Třeboň – celkové opravy a rekonstrukce 
oplocení u Novohradské brány (dále jen „smlouva“). 
 

2.2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke smlouvě (dále jen 
„smlouva“), který vyplývá ze změnového listu ZL č. 1, tak jak je dále v Dodatku č. 4 
popsáno.   
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3. Předmět dodatku č. 4 

3.1.  Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy – určení díla, který se 
doplňuje o nový odstavec č. 2.8 v tomto znění: 
 
2.8  Předmět smlouvy se mění v rozsahu stavebních prací a souvisejících činností a 
dodávek, které jsou specifikovány v odsouhlaseném změnovém listu ZL č. 1, který 
smluvní strany akceptují bez připomínek a považují je nadále za dostatečný podklad pro 
provedení změny předmětu díla, a které jsou přílohou tohoto dodatku.  
Tato změna předmětu smlouvy oproti předmětu smlouvy specifikovaného smlouvou o 
dílo, je zapříčiněná potřebou provedení změn (víceprací, méně prací) vzniklých v 
důsledku nepředvídatelných okolností zjištěných při realizaci předmětu díla veřejné 
zakázky, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro provedení ostatních prací. Podrobné 
zdůvodnění a specifikace těchto změn stavby je uvedeno ve změnovém listu ZL č. 1.  

3.2.  Smluvní strany se dohodly na změně čl. VI. Cena díla, odst. 6.1, který nově zní 
takto: 

 
6.1 Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu předmětu smlouvy na základě 
výsledku výběrového řízení a činí částku v českých korunách:  

 
1 766 600,- Kč bez DPH, 370 986,- Kč výše DPH (21%), 2 137 586,- Kč včetně DPH 
(21%) 
 
(slovy: dvamilionyjednostotřicetsedmtisícpětsetosmdesátšest korun českých) 

 
 Cena díla se mění: 
 

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH 1 766 600,00 Kč 

Cena díla dle smlouvy včetně dodatku č. 2. 2 178 082,00 Kč 

Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle 
Dodatku č. 4 navýšen bez DPH (vícepráce) 

91 300,00 Kč 

Celková cena díla vč. Dodatku č. 4 bez DPH 
 2 269 382,00 Kč 

 

DPH 21 % 
476 570,22 Kč 

 

Celková cena díla vč. DPH 
2 745 952,22 Kč 

 

 
V případě, že se během provádění díla zjistí, že existují další práce a dodávky nezbytné 
pro řádné provedení díla, které nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu, musí být při 
takové změně díla postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 
Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla 
a splnění podmínek uvedených v tomto článku, jakož i dalších podmínek z této smlouvy 
vyplývajících.  
DPH bude účtována dle platných právních předpisů v době data uskutečnění zdanitelného 
plnění. 
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4. Závěrečná ustanovení 

4.1. Smluvní strany s výše uvedenými změnami smlouvy souhlasí. 
4.2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 
4.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž 

po jednom (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel a po dvou (2) Objednatel. 
4.4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl 

uzavřen po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně. 
4.5. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří: 
 
Příloha č. 1: Změnový list ZL č. 1. 

 

V Českých Budějovicích dne 14. 6. 2019  V Českých Budějovicích dne 14. 6. 2019 
 
 
  
 

    ……………………………………                                   ……………………………………  

         Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.           XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

            ředitel                           jednatel  

 

  


