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DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo (id: 141596)
na akci

„Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E“

1. Smluvní strany
Objednatel: 
se sídlem: 
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
Tel:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje,
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje
Ing. Zdeněk Berka, vedoucí odd. správy realit
+420 564 602 205
70890749
CZ70890749
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

a

Zhotovitel: Společnost „Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS“ založená na základě
smlouvy o společnosti ze dne 27. 8. 2020

Vedoucí společník: Podzimek a synové s.r.o.
se sídlem Váňovská 528/22, 589 01 Třešť
zastoupený: Ing. Martinem Podzimkem, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Podzimek, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Martin Urbánek, výrobní ředitel
osoba pověřená vedením stavby: Ing. Zbyněk Šťastný
Tel./fax: +420 567 214 241-4
IČO: 469 78 194
DIČ: CZ46978194
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Jihlava
číslo účtu: 123-2802660237/0100
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7883

1. společník Metrostav a.s.
se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupený: Ing. Milanem Veselským, ředitelem divize a Ing. Martinem

Doubkem, oblastním ředitelem pro kraj Vysočina, na základě 
plné moci

zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Doubek, oblastní ředitel pro Kraj Vysočina, na
základě plné moci

zástupce pro věci technické: Ing. Martin Doubek, oblastní ředitel pro kraj Vysočina, na základě
plné moci

Tel./fax: +420 266 019 000 / + 420 266 019 001

1/4



IČO: 000 14 915
DIČ: CZ00014915
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 7
číslo účtu: 1809071/0100
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

2. společník OHL ŽS, a.s.
se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize M - Morava,

na základě plné moci
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize M - Morava 
zástupce pro věci technické: Ing. Radim Machula, manažer výrobní Divize M - Morava 
Tel./fax: +420 541 572 576 / +420 541 572 125
IČO: 463 42 796
DIČ: CZ46342796
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 8010-0503087443 / 0300
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

2. Předmět dodatku
Vzhledem k tomu, že v čl. 1 Smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 
9. 11. 2020 (dále jen „Smlouva") bylo chybně uvedeno Prohlášení objednatele týkající se 
skutečností významných pro posouzení aplikace přenesené daňové povinnosti dle zákona o 
DPH, dohodly se smluvní strany na nápravě pochybení uzavřením následujícího dodatku ke 
Smlouvě. Zároveň se obě strany zavazují učinit bez zbytečného odkladu potřebná související 
účetní a daňová opatření.
Předmětem tohoto dodatku je úprava ustanovení o ceně a platebních podmínkách Smlouvy 
v souvislosti s aplikací přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tato změna nenaplňuje znaky podstatné 
změny dle ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, proto smluvní strany s odvoláním na ustanovení čl. 13 Smlouvy 
uzavřely následující dodatek, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) V čl. 1 Smlouvy se uvedený text ustanovení

„Prohlášení
Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

prohlašuje,
že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění 
považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna 
v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň 
z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který 
uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku." ruší bez 
náhrady.

2/4



2) V čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy se slova „Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se 
rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty (dále jen DPH).“ ruší bez náhrady.

3) V čl. 4 Smlouvy se odst. 4.2. v plném rozsahu ruší a nahrazuje novým odst. 4.2., který
zní:

„4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:
Cena bez DPH: 437 000 000 Kč
slovy: čtyřistatřicetsedmmiliónůkorun českých.

Smluvní strany shodně deklarují, že objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty bude 
z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a proto 
je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu 
přenesené daňové povinnosti.“

4) V čl. 5 Smlouvy se odst. 5.2. v plném rozsahu ruší a nahrazuje novým odst. 5.2., který
zní:

„5.2. V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto 
smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je tato smlouva uzavřená, je souhrnem 
dílčích plnění. Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce provedené zhotovitelem a 
objednatelem odsouhlasené (osobou pro věci technické) vždy v průběhu běžného měsíce. 
Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za běžný měsíc 
je považováno období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí 
vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním měsíci. Každé 
dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty 
považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného 
měsíce. Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného 
měsíce vyhotovit pro objednatele faktury - daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích 
plnění. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování."

3. Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se 
seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

2) Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním 
celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - 
Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona 
o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem 
zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné 
povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého 
počátku.
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3) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden a 
zhotovitel tři stejnopisy.

29.01. 2921
V Třešti, dne....................

29.01. 2021
V Jihlavě, dne.........................

za zhotovitele: za objednatele:

za Podzimek a synové s.r.o.

Ing. MgrtirrBodzimek 
jednaíel společnosti

V

Váňovská 526, Yfe&T, isl.. 52?/ 21^ 241—4

29.01. im

za Metrostav a.s.

Mg/. Vítězslav Schrek, MBA 
he/tman kraje

/
i

/

/

Ing. Milan Veselský • 
ředitel divize 6

lieifistaw a0Su
ISO 00 Praha 8, Koželužská 2400/4 

. 1 IČ 00 01 43 15
Ing. Martin Doubek (OBiŽ) 
oblastní ředitel pro kraj Vysočina 
na základě plné moci

29.01.111
V .rPPÍ.......dne........................

Za OHL ŽS, a.s.

Ing. Jarolnír Pelinka, MBA 
ředitel Divize M - Morava
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