
Krajský úřad Pardubického kraje 

Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. OR/19/23596 

na zhotovení díla 

,,Modernizace silnice 11/322 odb. prům. areál - 
po most ev. č. 322-010 Chvaletice" 

Smluvní strany 

1. Objednatel: 

2. Zhotovitel: 

Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 
zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.O., hejtman 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.O. nebo Ing. Petr Rudolf, Ph.O. nebo Ing. Pavel Jakubec 
osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.O. nebo Ing. Petr Rudolf, Ph.O. nebo technický dozor 
objednatele 
osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.O. nebo Ing. Petr Rudolf, Ph.O. 
bankovní spojení: ČSOB a.s. 

č. ú.: 220430336/0300 
IČ: 708 92 822 
DIČ CZ70892822, neplátce DPH 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
zastoupen: 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: 

osoby oprávněné k převzetí staveniště: 

osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 

bankovní spojení: UniCredit Bank 
č. ú.: 2106299978/2700 

IČ: 252 53 361 
DIČ: CZ25253361 
Zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441 

uzavírají tento Dodatek č. 1 k výše uvedené Smlouvě o dílo: 

Smluvní strany uzavřely dne 28. 6. 2019 Smlouvu o dílo č. OR/19/23596 na zhotovení díla 
„Modernizace silnice 11/322 odb. prům. areál - po most ev. č. 322-01 O Chvaletice" (dále jen 
„Smlouva"). Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy je změna rozsahu stavebních prací 
v důsledku nutnosti provedení změn v rozsahu stavební části díla. 
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Článek I. 

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. Smlouvy mění takto: 

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text: 
,,Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5." 

V ostatním se článek I. Smlouvy nemění. 

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek li. Smlouvy mění takto: 

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění: 

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle 
dohody smluvních stran 

DPH při sazbě 21 % činí 
Cena včetně DPH činí 

27 034 852,30 Kč bez DPH 
5 677 318,98 Kč 

32 712 171,28 Kč 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla včetně DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby. 

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (Soupisu prací, dodávek a služeb 
s Výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto 
vztáhl na objednatelem vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. 
Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové 
dokumentace jako celku." 

V ostatním se článek li. Smlouvy nemění. 

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. Smlouvy mění takto: 

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text: 
,,Příloha č. 5 - Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací" 

V ostatním se článek V. smlouvy nemění. 

Článek li. 

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je: 

Příloha č. 1 - Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací 

Vstupem tohoto Dodatku v účinnost se Příloha č. 1 Dodatku stává Přílohou č. 5 Smlouvy. 

Článek Ill. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv. 

Strana 2 (Celkem 3) Dodatek č. 1 k SoD č. OR/19/23596 

Nepodléhá povinnosti zveřejnění

Nepodléhá povinnosti zveřejnění



Krajský úřad Pardubického kraje 

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění, ujednávají smluvní strany, že tento Dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní 
strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku. 

4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, 
přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva. 

5. Návrh Dodatku Smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 
2.9.2019 a schválen usnesením číslo R/2165/19. 

6. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
' svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 

podpisem. 

V Pardubicích dne: 2 o. 09, 1019 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

Pardubické J 
JUDr. Marti olický, Ph.O. 

hejtman 

/
/ 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
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