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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 

na stavební práce  
(dále také jen „dodatek“) 

 
číslo tohoto dodatku objednatele č. 1: 8510000387 
číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500003042 
číslo smlouvy objednatele č. 2: 2019/002091/1 
číslo smlouvy objednatele č. 3: - 
číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/UE/2019/1 
 

uzavřené dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  a na základě výsledku 
otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem:  

P18V00000839 
 

jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem 

 
"II/233 Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova-Stará cesta" a "Rekonstrukce mostu 

ev.č. 233-031 přes Úslavu - Chrástecká" -– 2. vyhlášení 
 

(dále jen „smlouva o dílo“) 

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel č. 1: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň 
statutární orgán:   
IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119 
e-mail:   
datová schránka:   
telefon:   
kontaktní osoba ve věcech technických:  
                                                                   (dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 1“) 

dále jen „objednatel č. 1“ 

 

1.2. Objednatel č. 2: 

statutární město Plzeň 
sídlo: náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
IČO: 00075370 DIČ: CZ00075370 
zastoupené v souladu s čl. 30 odst. 20 Statutu města Plzně 
SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, p.o. 
se sídlem: Klatovská tř. 10 a 12, PSČ 301 00 Plzeň  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod. sp. zn.: Pr 692 
IČO: 40526551 DIČ: CZ40526551 
statutární orgán   
kontaktní osoba ve věcech technických:  
                                                                                                       (dále jen „kontaktní osoba  
objednatele č. 2“) 
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dále jen „objednatel č. 2“ 

 

1.3. Objednatel č. 3: 

VODÁRNA PLZEŇ a.s. 
sídlo: Malostranská 143/2, PSČ 326 00, Plzeň 
IČO: 25205625 DIČ: CZ25205625 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 574 
zastoupena:   
kontaktní osoba ve věcech technických:  
                                                                            (dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 3“) 

dále jen „objednatel č. 3“ 

 

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí všichni tři objednatelé, není-li výslovně uvedeno 

jinak. 

 
 

1.4. Zhotovitel: 

Společnost „STRABAG + POHL CZ - Plzeň, Mohylová“ 
 
Správce  
STRABAG a.s. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 
sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 
IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 
zastoupená:   
 
Společník 2  
POHL cz, a.s. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4934 
sídlo: Nádražní 25, 252 63 Roztoky 
IČO: 25606468 DIČ: CZ25606468 
zastoupená svou pobočkou: 
POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň  
se sídlem: Domažlická 168, 318 00 Plzeň 
zastoupená:   
korespondenční adresa:  STRABAG a.s. 

Parková 1205/11,326 00 Plzeň 

  

  

  

kontaktní osoba ve věcech technických:   
  
  

dále jen „zhotovitel“ 

        
 
 
 
 
 
  Článek I. 

Předmět dodatku 
 

Tímto dodatkem se v souladu se zněním odstavce 14.1. smlouvy mění text odstavce 11.5. smlouvy o 

telefon: 

e-mail: 

datová schránka: 
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dílo následovně: 
 
 
Původní znění odstavce 11.5.: 
  

11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se 

zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely 

uplatňování DPH řídit klasifikací CZ - CPA v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 k 

jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z 

příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo 

montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění 

souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové 

povinnosti. 

 
 
je nahrazeno 
 
 
Novým zněním odstavce 11.5.: 
 

11.5. Objednatel č. 1 a objednatel č. 3 budou vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho 

dochází k ujednání se zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti ve vztahu 

k objednateli č. 1 a objednateli č. 3.  

Ve vztahu k objednateli č. 2 nebude režim přenesené daňové povinnosti uplatňován a zhotovitel 

bere tuto skutečnost na vědomí a souhlasí s ní. 

Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ - CPA v souladu s § 92e 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního 

finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s 

poskytnutím stavebních nebo montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde 

zároveň ke zdanitelnému plnění souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v 

režimu přenesené daňové povinnosti. 

 
 
 

 
Článek II. 

Závěrečná ustanovení dodatku 
 

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy 

zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve 

však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 3 tohoto článku). 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek 

k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy 

o dílo správci registru objednatel č. 1. 

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. 

 
 
objednatel č. 1:         zhotovitel: 
 
 



   

 

4 

 

 
 
 
 
 
 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, 

p.o. 

  

generální ředitel 

podepsáno elektronicky 

 
 
 
 
 
objednatel č. 2:   

 
 
 
 
 
 
 
 

statutární město Plzeň 

v.z. SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, p. o. 

  

ředitel 

podepsáno elektronicky 

 
 
 
 
 
objednatel č. 3:   
 
 
 
 
 
 
 
 

VODARNA PLZEŇ a.s. 

  

generální ředitel 

podepsáno elektronicky 
 
 
     
 

STRABAG a.s. 

  prokurista 

podepsáno elektronicky 

STRABAG a.s. 

  

podepsáno elektronicky 

POHL cz, a. s. 

  

vedoucí odštěpného závodu 

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň 

podepsáno elektronicky 


