
Či.: NPÚ-440/36171/2020 Evidenční číslo: 4007H 1190013 Zn: TR

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
Zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové Správy na Sychrově
Zástupce pro věci technické: investiční referent NKM, t , e-mail:

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, Správa územní památkové Správy na Sychrově
Zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 59636011/0710

Česká národní banka, číslo účtu: 400004-60039011/0710

(dále jen „objednatel")

jméno/obchodní firma/právní forma Loučka Pardubice S.r.o.
IČ: 45537453
DIČ: cz45537453
Zapsaný v OR Vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové v Oddíle C, vložka č. 1706
Se Sídlem: Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
místo podnikání: Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
bankovní Spojení: .
číslo účtu:
zastoupený: Ing. Radek Loučka

(dále jen „zhotovitel")

jako smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o narovnání

I.
Úvodní ustanovení

Na Základě Smlouvy o dílo č. 4007H1190013, Ze dne 09.12.2019 ve Znění pozdějšího dodatku Č. 1 provádí
Zhotovitel pro Objednatele dílo: „NPÚ, Státní hrad Trosky, NKP - odstranění havarijního Stavu
přístupového schodiště na věž Baba".
1. Smluvní Strany po uzavření Smlouvy zahájily vzájemná plnění. Následně upravily podmínky

v termínu předání a ceně prostřednictvím písemného dodatku.
2. Dodatečně bylo objednatelem zjištěno, že nebyla Splněna podmínka uveřejnění dodatku č. 1

postupem podle Zákona č. 340/2015 Sb., O Zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv,
uveřejňování těchto Smluv a registru Smluv (dále jen „ZRS”), ve znění pozdějších předpisů, a došlo
ke Zrušení dodatku Č l od počátku dle § 7 Odst. 1 ZRS.

3. Vzájemná plnění poskytnutá ze Zrušené Smlouvy ( dodatku ) jsou bezdůvodným obohacením,
protože bylo plněno z právního důvodu, který odpadl.

II.
Účel dohody



Na základě výše uvedených Skutečností uzavírají Smluvní Strany tuto dohodu o vypořádání
bezdůvodného obohacení a dále touto dohodou upravují podle § 1903 Zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů, všechna vzájemná práva a povinnosti.

Ill.
Práva a povinnosti Smluvních Stran

Smluvní Strany Se Zavazují nadále si poskytovat vzájemná plněnív Souladu S ujednáními obsaženými
ve Smlouvě o dílo č. 4007H1190013 (dále jen „smlouva“), ve Znění jejího dodatku, která je jako
příloha číslo 1 nedílnou součástí této dohody. Smluvní Strany prohlašují, že smlouva
a písemné dodatky k ni uzavřené tvoří Závaznou Část smluvních ujednání této dohody.
Smluvní Strany se tímto výslovně dohodly, že nebudou požadovat ve Smyslu ust. § 2993 Zák.
č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník vrácení toho, co již každá Ze Stran podle Zrušené Smlouvy plnila,
ani nebudou ve smyslu ust. § 2999 občanského zákoníku požadovat jakoukoliv peněžitou náhradu
Za poskytnuté plnění Ze Zrušené smlouvy.
Smluvní Strany prohlašují, že přijímají plnění, která Si vzájemně poskytly na Základě Zrušené Smlouvy
a jejích dodatků. Každá ze Smluvních Stran prohlašuje, že jednala v dobré víře a neobohatila se na
úkor druhé Smluvní Strany.

lV.
Závěrečná ustanovení

Tato dohoda byla Sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá Ze smluvních stran Obdržela po jednom
totožném vyhotovení.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Pokud tato
Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách
účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru Smluv (Zákon o registru smluv),
nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní Strany berou na
vědomí, že tato Smlouva může být předmětem Zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
Smluvní Strany Se Zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v Souladu Se Zákonem č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné Správě a o změně některých Zá konů (Zákon o finanční kontrole), ve Znění
pozdějších předpisů.
Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými Číslovanými dodatky.
Smluvní Strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely podle své pravé a Svobodné vůle prosté Omylů,
nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě
smluvní Strany určitá a srozumitelné.
Informace k ochraně osobních údajů jsou Ze Strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách

gv Sekci „Ochrana Osobních údajů“.

Příloha: Smlouva Ze dne 9.12.2019

Na Sychrově dne 18.5.2020

Za příkazce: Za příkazníka:

PhDr. Milos Kadlec Ing. Radek Loucká`
ředitel Územní památkové správy na Sychrově jednatel

Národní památkový ústav, Státní příspěvková organizace LOUČKA Pardubice S r.o.



Čj.: NPÚ-440/33313/2020 Evidenční číslo: 4007H1190013 Zn: TR

Národní památkový ústav

vaıdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 - Maıá Strana,
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,
bankovní Spojení: Česká národní banka 59636011/0710,
zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,
Zástupce pro věci technické: investiční referent NKM, t , e-mail:

Doručovací adresu:
Národní památkový ústav, územní památková Správa na Sychrově
adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov,
(dále jen „objednate|“)

jméno/obchodnífirma/právníforma Loučka Pardubice S.r.o.
ıč: 45537453
DIČ: cz45537453
zapsaný v OR vedeném: Krajským Soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka č. 1706
Se Sídlem: Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
místo podnikání: Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
bankovní spojení:

zastoupený: Ing. Radek Loučka
(dále jen „zhotovitel”)

jako Smluvní Strany uzavřely v Souladu Se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

IDodatek č. 1 ke smlouvě o dílo S evidenčnım číslem
4007H1190013

Článek I.
Předmět smlouvy - určení díla:

1.1.Zhotovitel Se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele na Svůj náklad a na Svoje
nebezpečí toto dílo:

„NPÚ, Státní hrad Trosky, NKP - odstranění havarijního stavu přístupového schodiště na věž Baba"A
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Článek ıı.
Předmět Dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě v souladu s ustanoveními §

222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v

platném znění, který vyplývá z poptávek materiálu na schodnice, kterými se mění předmět plnění, tak

jak je dále v Dodatku č. 1 popsáno. Smlouva ze dne 09.12.2019 Se doplňuje:

v čl. III. Doba plnění o nový odstavec č. 5 v tomto znění:

5. Vzhledem k nepředpokládanému Zdržení při dodávce materiálu na bočnice a madla a následnému

nutnému tlakovému napouštění tohoto materiálu, Se posunuje termín dokončení celého díla k datu 26.

května 2020.

a v čl. VI. Cena díla a platební podmínky o nový odstavec č. 11 v tomto znění:

11. Cena Za řádně a Včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění se Sjednává jako cena

pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, která kryje veškeré náklady, poplatky a výdaje Zhotovitele

díla nutne' k řádnému Splnění díla, a je dohodou Zhotovitele a Objednatele Stanovena na částku:

Méněpráce:
Původní položka Z rozpočtu:
UT! M 60554248 Prknø Smrk Sušené-12/15/2 cm j m3 l 1,240 7500,00 | 9300,0(7

402,5*0,14*0,02*1,1 1,240
19 M j 60554245 l MadıøSchodistovesmrk-48/70 mm j m l 122,375 l 240,00 29 370,00 J

111,25*1,1 122,375
cELKEM

38 670,00

Vícepráce:
Nové vyčíslení položek: A

13 ' M | 60554248 | Prknø dub Sušené-lz/ıs/z cm l m3 l 1,240 l 39 000,00 Ä 48 360,00 I
402,5*0,14*O,02*1,1 1,240

|_19 I M j 60554245 Madløschødišťøvê dub-48/70 mm l m | 122,375 465,00 56 904,4U

111,25*1,1 _ 122,375 _

| K l 783397606 Hloubkøvá tlaková impregnane l m2 ` 1341,587 464,00l 62 496,40_|

y y S proti plísňovými a proti houbovými

_l_ _ _ Sıøžkzfl _ l . _l _ J, _ _ _ı
ViZ vyčíslení objemu podle položky 22 původního rozpočtu

cELKEM
167 760,80

cELKEM ROZDÍL cENY - NAVÝŠENÍ BEZ DPH 129 090,80

Celkové navýšení bez DPH: 129 090,80 Kč

Celkové navýšení včetně 21% DPH: ý ý 156 LQQ,90 Kč

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH ý ý 1 114 361,15 Kč Ä

íìena Části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 1 navýšen bez DPH ` 129 090,80 Kč `

llvícepráł) _ ý ý ý __ _ ý,
27 109,07 KČ

Výše DPičáSti na\‰nL21%)ý
._ ý156 39,90 Kč

gwwl
,_Ewä

1 504 576,86Kč

LCeIľváýi/ýšeľvýšflí čäi díla dleľdiku č. 1ý
LCıiková cena díla včý.Dodatkuýč. 1 bez DPH
l ceıkýøvflm 21%ý ý ý
B‰w@@”__r___
Celková cena díla vč. 21% DPH po navýšení a zaokrouhlení 1 504 577,00 Kč

Objednatel Se Zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou Smluvní cenu za řádné provedení díla a splnění

podmínek uvedených v tomto článku, jakož i dalších podmínek Z této Smlouvy vyplývajících. DPH bude
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účtována dle platných předpisů v době data uskutečnění Zdanitelného plnění.

Důvodem této změny je nepředvídatelné Skokové navýšení cen materiálu.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Článek ııı.
Závěrečná ujednání

Smlouva o dílo Z 9.12.2019 je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy
je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními Stranami a účinný dnem uveřejnění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle Zákona č.340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(Zákon o registru smluv), ve Znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Zajistí objednatel vzákonné
lhůtě.

Zhotovitel výslovně Souhlasí, že obsah Dodatku č. 1 v tomto Znění může být Zveřejněn v registru
Smluv.

Vzájemné Závazky a vztahy neupraveně tímto Dodatkem č. 1 se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb.,
Občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve třech stejnopisech, každý s platností
Originálu, Z nichž dva obdrží objednatel a jeden Zhotovitel.

Ostatní ustanovení Smlouvy Zůstávají beze Změn.

3.7. Informace kochraně osobních údajů jsou Ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách

3.8.

WWW.npu.cZ v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen
svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo Za nápadně nevýhodných podmínek,
přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Na Sychrově dne 30.4.2019 Na Sychrově dne 30.4.2020

ředitel, ÚPS na Sychrově jednatelspolečnosti
Za Objednatele za Zhotovitele
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