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Níže uvedené smluvní strany 

 

1) Město Přeštice  
 IČO : 00257125,  
 se sídlem Masarykovo náměstí 107,  
 334 01 Přeštice  
 zastoupené Mgr. Karlem Naxerou, starostou 

(na straně jedné jako „objednatel“) 
 

a 

 

2) SUPTEL a.s. 

 IČO : 25229397 

 se sídlem Plzeň, Hřbitovní 15, PSČ 312 00 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle B, vložce 776 

 zastoupená  

 (na straně druhé jako „zhotovitel“) 
 

uzavřely dnešního dne  dle ust. § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako 
„Obč.Z.“), tento 

 

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.3.2019 
 

I. 

 

1. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 15.3.2019 smlouvu o dílo dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen jako "smlouva o dílo"), jejímž předmětem byl závazek 
zhotovitele provést dílo v rámci akce „Obnova veřejného osvětlení, město Přeštice, místní část 
Skočice“, spočívající v provedení veškerých činností v souvislosti změnou kabelového vedení 
veřejného osvětlení (VO) demontáže stávajícího zařízení VO a dodání nového zařízení, zapojení, 
zprovoznění a odzkoušení VO, přičemž podrobný rozsah stavby byl specifikován stejnojmennou 

projektovou dokumentací.  
 

2. S přihlédnutím k tomu, že: 
a) objednatel dal zhotoviteli v souladu s ujednáním v čl. VII. odst. 5 smlouvy o dílo pokyn, aby 

neprováděl práce vymezené jako položky č. 17,18 a 19 v cenové nabídce ze dne 12.2.2019 a  

b) objednatel dal zhotoviteli v souladu s ujednáním v čl. VII. odst. 5 smlouvy o dílo pokyn, aby 
nad rámec díla vymezeného ve smlouvě o dílo provedl práce uvedené v příloze č. 1 tohoto 
dodatku, včetně dodání materiálu,  

c) činnosti uvedené v čl. I. odst. 2 písm. b) této dohody, jsou práce a činnosti, které nevyplývají 
z projektové dokumentace ani z položkového rozpočtu předaného k smlouvě o dílo 
zhotovitelem, tedy, že nebyly součástí rozsahu díla dle původní smlouvy o dílo, 

d) náklady s neprovedením činností dle čl. I. odst. 2 písm. a) této dohody činí dle zhotovitele 
234.443,- Kč bez DPH, a náklady s provedením činností dle čl. I. odst. 2 písm. b) této dohody 
činí dle zhotovitele 62.487,20 Kč bez DPH, 

strany ujednaly následující změnu některých práv a povinností z SOD, a to takto : 
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II. 

1) Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla tak, že z díla sjednaného ve smlouvě o dílo 
nebudou provedeny položky č. 17,18 a 19 dle cenové nabídky ze dne 12.2.2019, v celkové hodnotě 
234.443,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dále dohodly a zhotovitel se zavazuje provést nad rámec 
sjednaného díla práce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku, včetně dodání veškerých 
nezbytných věcí a to ve lhůtě dle smlouvy o dílo, přičemž celková hodnota těchto prací činí 
62.487,20 Kč bez DPH.  
 

2) V souvislosti s ujednáním dle čl. II. odst. 1 této dohody smluvní strany ujednávají změnu ceny díla 
dle čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo tak, že činí 707.205,20 Kč bez DPH.  
 

3) V souvislosti s ujednáním dle čl. II. odst. 1 této dohody smluvní strany ujednávají termínu 
dokončení díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo tak, že zhotovitel jest povinen fakticky zhotovit dílo 
nejpozději do 26.7.2019.  

 

4) Strany ujednávají, že zhotovitel se zavazuje dílo dle smlouvy o dílo a činnosti dle čl. II. odst. 1 této 
dohody provést nejpozději ve lhůtě plnění dle smlouvy o dílo a v souladu s podmínkami sjednanými ve 
smlouvě o dílo. 
 

5) Smluvní strany uvádějí, že ostatní práva a povinnosti, vyjma výše uvedených, konstituované smlouvou o 
dílo nejsou touto dohodou nikterak dotčena.  
 

III. 

 

1) Tato dohoda byla schválena rozhodnutím Rady města Přeštice č. 480/2019, ze dne 15.7.2019. Město se 
zavazuje zveřejnit tuto dohodu v Registru smluv dle zvláštního zákona. 
 

2) Tato dohoda jest sepsána v rozsahu pěti stran, ve třech vyhotoveních. Strany prohlašují, že tato dohoda 
byla uzavřena po vzájemném projednání, svobodně, vážně, je pro všechny strany srozumitelná, je prosta 
omylu a dále též, že smlouva byla uzavřena nikoli v tísni, v nezkušenosti kterékoli strany, rozrušenosti či 
rozumové slabosti, nikoliv lehkomyslně a plnění z této smlouvy plynoucí nejsou ve vzájemném 
nepoměru. Strany výslovně deklarují, že ani jedna z nich se nepovažuje v právním vztahu za slabší a obě 
měly možnost dostatečně dlouho hodnotit návrh této úpravy, a to i se zvoleným odborníkem. Na důkaz 
shora uvedeného připojují osoby oprávněné jednat za strany, v souladu s ust. § 561 odst. 1 Obč.Z. své 
vlastnoruční signatury. 

 

V Přešticích dne 22. 7. 2019 

 

V Přešticích dne 22. 7. 2019 

 

……………….…………… 

 

………………………………….. 

Město Přeštice 

zastoupené starostou 

Mgr Karlem Naxerou 

SUPTEL a.s. 

objednatel zhotovitel 

 


