
DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 20. 05. 2019

(dále též jen „dodatek"nebo „dodatek č.l)

(uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněm (dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

Objednatel

se sídlem:

IČ

DIČ

zástupce

bankovní spojení: 

č. účtu:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

708 89 546 

CZ 708 89 546

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman 

Komerční banka a.s.

35-345650287/0100

dále též jako „objednatel" a

Zhotovitel Projecticon s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou 
oddíl C, vložka 28502

se sídlem

IČ

DIČ

zastoupený 

bankovní spojení 

číslo účtu

Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek

28809459

CZ28809459

Ing. Pavlem Ježkem, jednatelem 

Komerční banka a.s.

43-8105470267/0100

dále též jako „z h o to v ite lobjednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany"

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále též jen „Dodatek") ke Smlouvě 
o dílo ze dne 20. 5. 2019 (dále též jen „Smlouva"), která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným 
dodavatelem veřejné zakázky: „Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 na st.p.č.453 v areálu 
nemocnice Opočno -  projektové dokumentace".

1. Tento Dodatek je uzavírán dle čl. 14 odst. 6 původní Smlouvy o dílo a v souladu se Směrnicí č.3 Rady 
Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných 
zakázek, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále 
též jen „ZZVZ"), v souvislosti se vznikem následujících dodatečných prací -  víceprací a nutných změn, 
jejichž hodnota je nižší než 10% původní hodnoty závazku a které nemění jeho celkovou povahu, ve 
smyslu ust. § 222 odst 4 ZZVZ -  dokumentace instalace rekuperačního větrání, a dále z důvodu potřeby 
změn, jejichž potřebu zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, když se jedná o nové 
požadavky na změnu dokumentace dle HZS, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž 
hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, ve smyslu ust. § 222 odst.6 ZZVZ.
2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1. tohoto článku nepřesáhne 30 % 
původní ceny závazku.
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3. V souvislosti s vícepracemi se prodlužuje i termín plnění.
4. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 204 000 Kč bez DPH.

5. Smlouva o dílo se mění a doplňuje v následujících bodech:

Článek 5 
Termíny plnění

1. V čl.5 -  Termíny plnění se mění odstavec „Dokončení plnění", který nově zní:

Dokončení plnění:

a) předání DUR a DSP, ev.spojené DUR + DSP (dále též jen DUR+DSP) a řádné podání žádosti o 
vydání rozhodnutí (stavebního povolení) do 17 týdnů od zahájení plnění
b) předání DPS do 12 týdnů od vydání stavebního povolení.

Ostatní odstavce čl.5 beze změn.

Článek 6 
Cena díla

1. Odstavec 1 -  beze změn.

2. Odstavec 2, který nově zní:
Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí 

následující:

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) (zpracování DUR) činí:

cena bez DPH 270 000,- Kč (slovy dvě stě sedmdesát tisíc korun českých)

DPH samostatně 56 700,- Kč (slovy padesát šest tisíc sedm set korun českých)

cena s DPH 326 700,- Kč (slovy tři sta dvacet šest tisíc sedm set korun 
českých)

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. b) (zpracování DSP) činí:

cena bez DPH 429 000,- Kč (slovy čtyři sta dvacet devět tisíc korun českých)

DPH samostatně 90 090,- Kč (slovy devadesát tisíc devadesát korun českých)

cena s DPH 519 090,- Kč (slovy pět set devatenáct tisíc devadesát korun
českých)

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) (zpracování DPS a spolupráce) 
činí:

DPH samostatně

cena bez DPH 743 000,- Kč (slovy sedm set čtyřicet tři tisíce korun českých)

156 030,- Kč (slovy jedno sto padesát šest tisíc třicet korun 
českých)

cena s DPH 899 030,- Kč (slovy osm set devadesát devět tisíc třicet korun
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českých)

d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. d) (autorský dozor) činí:

cena celkem bez DPH 60 000,- Kč (slovy šedesát tisíc korun českých)

DPH samostatně 12 600,- Kč (slovy dvanáct tisíc šest set korun českých)

cena s DPH 72 600,- Kč (slovy sedmdesát dva tisíc šest set korun
českých)

e) součet dílčích cen výše dle písm. a), b), c) a d):

cena bez DPH 

DPH samostatně 

cena s DPH

Odst. 3 a 4 beze změn.

1 502 000,- Kč (slovy jeden milion pět set dva tisíce 
korun českých)

315 420,- Kč (slovy tři sta patnáct tisíc čtyři sta dvacet 
korun českých)

1 817 420,- Kč (slovy jeden milion osm set sedmnáct 
tisíc čtyři sta dvacet korun českých)

6. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 20.05.2019 se nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel obdrží 
jeden výtisk.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dodatek 
nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), v účinném znění. Zveřejnění dle předchozí věty zajistí objednatel. Předmětná 
smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen vážně a svobodně, a že je jim znám 
význam jednotlivých ustanovení tohoto dodatku č. 1. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je 
výše uvedeno, připojují své podpisy.

O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje 
RK/2/128/2017 hejtman Královéhradeckého kraje.

Datum: Datum: ZO'') °\

Za objednatele: Za zhotovitele:

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 
hejtman

Ing. Pavel Ježek 
jednatel



Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
Pivovarské náměstí 1245 
500 03 Hradec Králové

PROJECTICDN s . R . m .
P R D U E K Č N Í :U C T A Ď N Í K A N C t

Cenová nabídka: Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 v areálu nemocnice 
Opočno -  změna rozsahu prací

Na základě Vašeho požadavku zasílám cenovou nabídku na výše uvedenou akci pro:

• Úpravy projektové dokumentace dle požadavků hasičského záchranného sboru.
• Instalace rekuperačního větrání (bez chlazení).

Úpravy projektové dokumentace dle požadavků hasičského záchranného sboru

Cena: 75 000,- Kč bez DPH
DPH 21%: 15 750,-
Cena vč. DPH: 90 750,- Kč

Instalace rekuperačního větrání (bez chlazení)

Cena: 129 000,- Kč bez DPH
DPH 21%: 27 090,-
Cena vč. DPH: 156 090,-Kč

Za Projectlcon s.r.o.

Ing. Pavel Ježek 
jednatel společnosti

V Novém Hrádku 5.8.2019

Projecticon s .r.o . - projekční a konzultační kancelář

Antonína Kopeckého 151,549 22 Nový Hrádek,
zapsaná v OR oddíl C, vložka 28502, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, IČ: 28809459, DIČ: CZ28809459 
........................... . ...............................................



Název akce:
ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

„Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 na st.p.č.453 v areálu nemocnice Opočno - 
____________________________ projektové dokumentace"___________________________

Tabulka k odst. 4, bodu b)
Původní sm luvní cena (vstupní) 1 298 000,00 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Vícepráce zařazené k odst. 4 + 129 000,00 Kč bez DPH
Méněpráce zařazené k odst. 4 Kč bez DPH
Druh veřejné zakázky služby nebo dodávky
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní) 1 427 000,00 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota) 129 000,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou změnu 

závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 % 9,94 % < 10,00 %

Tabulka k odst. 5, bodu c)
Původní sm luvní cena (vstupní) 1 298 000,00 Kč bez DPH
Vícepráce zařazené k odst. 5 + 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce zařazené k odst. 5 Kč bez DPH
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní) 1 298 000,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota)

0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou změnu 
závazku.

(Změna ZzS/Smluvní cena) < 50% 0,00 % < 50,00 %

Tabulka k odst. 6, bodu c)
Původní sm luvní cena (vstupní) 1 298 000,00 Kč bez DPH
Vícepráce zařazené k odst. 6 + 75 000,00 Kč bez DPH
Méněpráce zařazené k odst. 5 -  0,00 Kč bez DPH
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní) 1 373 000,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota)

75 000,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou změnu 
závazku.

(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % 5,78 % < 50,00 %

Tabulka k odst. 7, bodu b)
Méněpráce zařazené k odst. 7

-  0,00 Kč bez DPH
odečítají se

související s vícepracemi (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 
nesouvisející s vícepracemi

-  0,00 Kč bez DPH

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7
Původní smluvní cena (vstupní) 1 298 000,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7
(vícepráce po odečtení méněprací)

75 000 Kč bez DPH
Navýšení nepřekročí 30 %.

(Navýšení / Smluvní cena) < 30 % 5,78 % < 30,00 %
Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ + 204 000,00 Kč bez DPH

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ -  0,00 Kč bez DPH

NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU 204 000,00 Kč bez DPH

Vytištěno dne: 02.09.2019 Čas: 11:55 1 / 2 Tn h u l  k l i  w t v n ř i l  n  c n rn \ /n io m I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Předchozí dodatek č. 1

Vícepráce z předchozího dodatku + 0,00 Kč bez DPH

dle zákona č. 137/2006 Sb. 
(starý zákon)

Méněpráce z předchozího dodatku 
nesouvisející s vícepracemi

-  0,00 Kč bez DPH

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků
Původní smluvní cena (vstupní) 1 298 000,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací z 
předchozích dodatků

75 000,00 Kč bez DPH
Navýšení nepřekročí 30 %.

(Navýšení / Smluvní cena) < 30 % 5,78 % < 30,00 %

Výpočet provedl: ...................
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