
Číslo dodatku objednatele: 141376 KUJIP01C7EYO

DODATEK Č. 1 ,
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 3. 2020 (dále jen „Smlouva") podle § 2586 a násl., zákona č. 

89/2012 Sbv občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

PRO AKCI:

11/150 Havlíčkův Brod - SZ obchvat, vyhledávací studie

1.1. Objednatel:
Se sídlem:
Zastoupený:
K podpisu Dodatku č. 1 pověřen:

Zástupce pro věci technické: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
(dále jen „Objednatel")

Smluvní strany 

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem
Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a
silničního hospodářství
Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová
Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
4200199219/6800
70890749

1.2. Zhotovitel:
Adresa:
Zástupce pro věci smluvní: 
Zástupce pro věci technické: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen „Zhotovitel")

PRO CEDOP s.r.o.
Milady Horákové 893, 272 01 Kladno 
Ing. Petr Šlegr, jednatel, slegr@procedop.cz 
Ing. Petr Šlegr, jednatel, slegr@procedop.cz 
Komerční banka, a.s.
115-9687020227/0100 
27174069 
CZ 27174069
vedené Městským soudem v Praze, sp. Zn. C 101933

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření Dodatku č. 1 je vytvoření dostatečného 
časového prostoru k projednání navržených variant s příslušným orgánem životního prostředí, 
protože toto projednání je komplikováno vyhlášením nouzového stavu na území České republiky 
podle nařízení Vlády v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České 
republiky.

V návaznosti na shora uvedené strany odkazují na článek 3 bod 3.5 Smlouvy, podle kterého 
Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, rozhodnutím 
státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

Strana 1 (celkem 3)



Číslo dodatku objednatele: 141376

A konečně smluvní strany odkazují na článek 2 bod 2.8 Smlouvy, který stanovuje: Jakékoli změny 
oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z 
dodatečných požadavků Objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, z požadavků 
veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných dodatků k této 
smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu díla, doby 
plnění a ceny za dílo.

Smluvní strany se proto dohodly na změně článku 3.1., 4.8 a 5.2 Smlouvy

I.
Článek 3.1 nově zní:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo ve sjednaných termínech a v rozsahu částečných 
plnění:

Zahájení realizace po podpisu Smlouvy předpoklad 3/2020

1. dílčí plnění Předání konceptu vyhledávací studie bez 
zahrnutí výstupů z projednání s orgány 
životního prostředí a dalšími relevantními 
dotčenými orgány - pouze v elektronické 
podobě

31.10. 2020

2. závěrečné
dílčí plnění

Předání čistopisu kompletní vyhledávací studie 30. 1. 2021

II.

4.8. Dohodnutá odměna za vypracování projektové dokumentace bude Zhotoviteli proplacena 
v dílčích platbách, po splnění předmětu smlouvy v rozsahu částečného plnění dle článku 3.1, na 
základě vystavení jeho daňového dokladu.

III.

Článek 5.2 nově zní:

5.2 Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené 
Zhotovitelem. Objednatel uhradí fakturu za částečné plnění dle Smlouvy takto:

• 1. dílčí plnění 248 000 Kč bez DPH
• 2. závěrečné dílčí plnění 133 000 Kč bez DPH

Právo vystavit fakturu vzniká Zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předaného částečného 
plnění Objednateli.
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IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru 
smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti 
uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a že se nejedná ani 
o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 
zákona o registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Tři 
vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

V Jihlavě dne: 3 0. 10. 2020 3 0. 10. 2020
V Praze dne:............................

Objednatel: Zhotovitel:

T'
Ing. Jan Hy

člen rady kraje pro obl 
silničního hospodář:

dopravy a

Ing. Petr šlegr 

jednatel
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