
HRADEC KRÁLOVÉ
|ÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

DODATEK č. 1

č. zhotovitele: 2019036/S

č. objednatele: CES 2019/1268

1. Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojeni:

Smluvní strany:
Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
00268810
CZ00268810
Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Miroslav Roubal - vedouci investičního odboru

-tel. 495 707 680; 731 131 109 
- e-mail: Miroslav.Roubal@mmhk.cz 

Gabriela Aubusová - investiční' technik

dále jen „objednatel“

-tel. 495 707 683; 731 131 162 
- e-mail: Gabriela.Aubusova@mmhk.cz

a

2. Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Spisová značka: 
Bankovní spojeni:

dále jen „zhotovitel“

MATEX HK s.r.o.
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové 
Martinem Žitkem, jednatelem společnosti 
25968807 
CZ25968807
C 18080, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
KB a.s. Hradec Králové 

účtu:

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 
26.6.2019 (dále jen „smlouva"):

I.

Předmět dodatku
1. Při prováděni realizačních prací nastaly nepředvídatelné okolnosti, které zadavatel i 

přes náležitou péči nemohl předvídat a které mají za následek sníženi ceny díla Jedná 
se o tuto skutečnost:

• Určení množství odvezené a zlikvidované suti dle skutečného stavu - viz změnový list 
č. 1, který je přílohou a nedílnou součásti tohoto dodatku.
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II.

Cena za dilo
Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně ceny díla takto:

REKAPITULACE smluvní ceny

vícepráce méněpráce celkem

Smlouva o dílo 771.505,26 Kč

Dodatek č. 1 131.557,21 Kč -131.557,21 Kč

Celkem bez DPH 131.557,21 Kč 639.948,05 Kč

III.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanoveni smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném zněni,

2. Uzavřeni tohoto Dodatku č, 1 schválila Rada města Hradec Králové dne 10.9.2019 
usnesením č. RM/2019/1016.

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanoveni tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se 
to ostatních ustanoveni tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanoveni neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobné i 
v případě zrušeni smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající' 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinné 
uveřejňuji prostřednictvím registru smluv.

5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá 
dnem uveřejněni v registru smluv.

6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném zněni (včetně všech
příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a 
zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek.

7. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejněni dodatku třeba, aby byl 
uveřejnén způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se 
dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašuji, že uvedený rozsah 
metadat:

identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 500 03 
Hradec Králové, CZ 
IČ:00268810
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DS: bebb2in 
a

MATEX HK s.r.o.,
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové,
IČ 25968807,
DS: ejkkhy2

vymezeni předmětu dodatku: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - ZUŠ Střezina - 
stavební úpravy - ménépráce 

- cena:639.948,05Kč bez DPH, 774.337,14Kč s DPH
datum uzavřeni dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považuji za správný, úplný a v tomto znění plné odpovídajíc! a vyhovující požadavkům 
zákona o registru smluv.

8. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platnosti originálu, z nichž objednatel obdrží 
čtyři a zhotovitel jedno vyhotoveni.

9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že 
je projevem jejich pravé, svobodné a vážné míněné vůle, učiněné nikoli v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojuji své podpisy.

Příloha
Změnový list č. 1

1 1 09, 2019
V Hradci Králové, dne..................

za zhotovitele 
Martin Zítek 

jednatel společnosti

1 1, 09. 2019
V Hradci Králové, dne..................

za objednatele
prof. Pharm.Dr. Alexandr Hrabálek, CSc. 

primátor města
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Akce: ZU& Stfezlna - stavební úpravy

Zmčnový list Č.: 1

Název Z.L.: Odměrkový Změnový list

část stavby dotčená změnou: Odvoz a likvidace sutě

Popis změny:

N.i základě skutečného množství odvozené a zlikvidované sutě doilo k úpravě soutěžního
rozpočtu a finanční úspoře,

Ohodnocení změny -131 557,21 Kť bez DPH

Z toho více-práce: 0,00 Kd be/ DPI 1

Z toho méně-préce: 131 557,21 Kd bez DPH

Vliv změny na termín dokončení: Boz vlivu
Přílohy změnového listu:

• Rozdílový rozpočet

Za Zhotovitele, dne 0?. 09, 7019 
MA1FX HK s.r.o.

/a IDS, dne 0?. 09. 7019
J7B InJenýrlng s.r.o.

/i) Investora dru* 07 09. 70] 9
Statutami město Hradec Králové



SoO Skutečnost Rozdíl (Z.L.)
997 Přesun sutě NU. Výměra J.C. CELKEM Výměra CELKEM Výměra CELKEM
997013509 Pflplatelt k otívcza; sufi vyPourarycfc hmot na skiácfcu ZKD 1 km přes 1km t 11 642.000 8.11 94 37133 72 165.61 -2 739.400 -22 205.92

997013511
Odvoz suti a vytxxíranycn hmot z meztstóádky na skládku s naložením a se
složením, na vzdáte rošt do 1 km t 831.600 263.65 219 247.18 167 651.86 -195.700 -51 595.33

997013831
c^opia^k za uložení stavetrího odpadu na skládce (skiádkovné) smésného 
stavebního a demofcčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 t 831.600 295.13 245 425.95 187 669.99 -195.700 -57 755.96

CELKEM bez DPH 559 044,66 427 487,45 -131 557,21


