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DODATEK č. 1  

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2019/003737 

uzavřený ve smyslu ust. § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

1. 

SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel:   statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1 

adresa:    alej Svobody 60, 323 00 Plzeň 

IČO:    00075370 

bankovní spojení:   xxxxxx  

číslo účtu:   xxxxxx 

zastoupený:   Ing. Helenou Řežábovou, starostkou MO Plzeň 1  

datová schránka (ID):  2dibh62  

(dále jen „objednatel“) 

a   

Zhotovitel:    Stavby Jech & Hoffmann s. r. o.  

sídlo:    Husitská 107/3, Žižkov, 130 00 Praha 3 

zapsaná:    v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 268783 

IČO:     05676924 

DIČ:     CZ05676924 

bankovní spojení:  xxxxxx 

číslo účtu:   xxxxxx 

zastoupena:    Miroslav Jech, jednatel společnosti 

datová schránka (ID):  r4m9epw 

  

(dále jen „zhotovitel“) 

 

2. 

PŘEDMĚT DODATKU   

2.1. Smluvní strany uzavřely na základě provedeného výběrového řízení dne 17. 6. 2019 Smlouvu o 

dílo č. 2019/003737 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele odborně 

provést pro objednatele dílo, spočívající v realizaci stavby „Proměna vnitrobloku Krašovská, 

Plzeň“, a to dle specifikace uvedené v čl. 3 smlouvy a dále závazek objednatele zaplatit 

zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu za dílo.  

2.2. Předmětem změny závazku ze smlouvy jsou změny rozsahu díla, a to na základě oboustranně 

odsouhlasených a podepsaných změnových listů č. 1 - 9, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1:  
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Cena méněprací celkem (změnový list č. 1, 2, 3):  303 299,47 Kč bez DPH 

Cena víceprací celkem (změnový list č. 4, 5, 6, 7, 8, 9): 295 540,63 Kč bez DPH 

 

 

2.3. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se v souladu se změnovými listy č. 1 – 9 mění ustanovení čl. 5 

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY takto:  

 

a) Text uvedený v čl. 5 odst. 5.1.1. smlouvy ve znění: 

 

5.1.1. Cena za část díla v rozsahu dle soupisu prací „Proměna vnitrobloku Krašovská 

v Plzni“: 

 

Cena za dílo celkem bez DPH    11 768 030,00 Kč 

DPH 21 %        2 471 286,00 Kč 

Cena za dílo celkem včetně DPH   14 239 316,00 Kč  

 

(slovy: čtrnáct milionů dvě stě třicet devět tisíc tři sta šestnáct tisíc korun českých) 

 

Předmět činnosti dle tohoto bodu je výhradně využíván pro výkon veřejnoprávní 

činnosti, a proto režimu přenesení daňové povinnosti neodléhá. 

 

se nahrazuje textem ve znění: 

 

5.1.1. Cena za část díla v rozsahu dle soupisu prací „Proměna vnitrobloku Krašovská 

v Plzni“: 

 

Cena za dílo celkem bez DPH     11 760 271,16 Kč 

DPH 21 %         2 469 656,94 Kč 

Cena za dílo celkem včetně DPH   14 229 928,10Kč 

 

(slovy: čtrnáct milionů dvě stě dvacet devět tisíc devět set dvacet osm korun českých, deset 

haléřů) 

 

Předmět činnosti dle tohoto bodu je výhradně využíván pro výkon veřejnoprávní 

činnosti, a proto režimu přenesení daňové povinnosti neodléhá. 

 

 

b) Text uvedený v čl. 5 odst. 5.1.4. smlouvy ve znění: 

 

5.1.4 CENA ZA DÍLO CELKEM (součet 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3.)  

 

Cena za dílo celkem bez DPH    13 968 182,00 Kč 

DPH 21 %        2 933 318,00 Kč 

Cena za dílo celkem včetně DPH   16 901 500,00 Kč 

 

(slovy: šestnáct milionů devět set jedna tisíc pět set korun českých) 
 

se nahrazuje textem ve znění: 
   

Cena za dílo celkem bez DPH     13 960 423,16 Kč 

DPH 21 %        2 931 688,86 Kč 

Cena za dílo celkem včetně DPH   16 892 112,02 Kč 
 

(slovy: šestnáct milionů osm set devadesát dva tisíc jedno sto dvanáct korun českých a dva 

haléře) 
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2.4. Zhotovitel souhlasí s výše uvedenou nově ujednanou cenou a jiných nároků nad rámec nové 

celkové částky 16 892 112,02 Kč včetně DPH se tímto výslovně vzdává.  

 

2.5. Smluvní strany prohlašují, že veškeré shora uvedené změny se nepovažují za podstatnou 

změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

 

3. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 

3.2. Tento dodatek je ve smyslu čl. 14 odst. 14.2. smlouvy považován za dodatek č. 1 a je 

vyhotoven v šesti (6) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží 

zhotovitel a čtyři (4) si ponechá objednatel. 

3.3. 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 správci registru statutární město 

Plzeň, městský obvod Plzeň 1.  

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledním z účastníků a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

3.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RMO Plzeň 1 dne 25. 8. 2020. 

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje 

projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

Přílohy dodatku č. 1: Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 vč. rekapitulace ZL 1 - 9 

 

 

V Plzni dne 14. 9. 2020                            V Plzni dne 14. 9. 2020 

 

 

 

 

Za objednatele:        Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 
xxxxxx                                                                                                     xxxxxx  

Ing. Helena Řežábová      Miroslav Jech  

starostka MO Plzeň 1      jednatel společnosti 
 

 

 

 


