
MMHK/043231/2021/IO/Nov

DODATEK č. 1

č. zhotovitele:............
č. objednatele: CES 2020/2348

Smluvní strany:

1 Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátor města
IČ: 002 68 810
DIČ: CZ 002 68 810
Bankovní spojeni: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík - pověřen vedením investičního odboru
tel. 495 707 680;
e-mail: michal.iandik@mrnhk.cz

Leoš Novotný - investiční technik
tel. 495 707 684;
e-mail: leos novotnv@mmhk.cz

(dále jen „objednatel")

a

2. Zhotovitel: LLC technology s.r.o
Sídlo: Pouchovská 533/52a, Věkoše, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Miloslavem Hloucalem, jednatelem společnosti
IČ: 290 34 728

DIČ: CZ 290 34 728

Spisová značka: C 39060 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

ze dne 15. 02. 2010

Bankovní spojeni: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel")

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1

ke Smlouvě o dílo a autorském dozoru ze dne 20. 01. 2021 (dále jen „Smlouva"):

„Přestavba, přístavba a nástavba bloku E Zimního stadionu v Hradci
Králové - PD“



I.

Předmět dodatku
1. V průběhu zpracovávání díla, byl usnesením vlády České republiky ze dne 14. září 2021, č. 125
vyhlášen nouzový stav od 15. 2. 2021 na dobu 14 dnů. Jednalo se o další prodloužení nouzového stavu
poprvé vyhlášeného dne 5. 10. 2020. Nouzový stav je vyhlášen z důvodů zhoršení epidemické situace
v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2.

2. Zhoršená epidemická situace zásadně zasáhla do pracovních kapacit zhotovitele, který má značnou
část zaměstnanců buď nemocných koronavirem SARS-CoV-2 anebo v této souvislosti v karanténě,
o čemž zhotovitel objednatele v souladu s ustanovením čl. IV odst. 3 Smlouvy dne 24.02,2021 písemné
informoval, Tato událost nastala za okolností, které nemohly být odvráceny stranami Smlouvy a nebylo
možné je předvídat, Zhotovitel v důsledku této skutečnosti požádal o prodloužení jednoho z termínů
realizace díla, tj. zpracováni ZSPD o 1 (jeden) měsíc,

3. Vzhledem k tomu, že smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením čl, XVII odst. 4 Směrnice
zastupitelstva města Hradec Králové Č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při
zadáváni veřejných zakázek (dále jen „směrnice"), posoudil objednatel prodloužení termínu, realizované
tímto dodatkem č. 1 podle ustanovení směrnice. Objednatel konstatuje, že změna je realizována
v souladu s čl, XVIII. odst. 3. směrnice, dle kterého se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy
na veřejnou zakázku malého rozsahu se nepovažuje změna jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností,
které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

4. Smluvní strany z důvodů výše uvedených prodlužuji jeden z termínů realizace díla tak, že ruší písmeno
a) odstavce 1 čl IV Smlouvy „Doba plnění" a nahrazuji jej novým zněním takto:

Termín zahájeni plnění veřejně zakázky ihned po nabyti účinnosti smlouvy
a) Termín dokončeni a předání kompletní do 10 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

ZSPD (dle čl. II., odst. 3, bod 3.1.)

II.

Závěrečná ustanoveni
1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.

2. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Hradec Králové dne 09, 03, 2021 usnesením
č, RM/2021/232.

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují
dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe
odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené
platí obdobně i v případě zrušení Smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

4. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy $e povinné uveřejňuji
prostřednictvím registru smluv.

5. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění
v registru smluv.

6. Strany se dohodly, že se tento dodatek a vztahy z něho vyplývající řídi ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb,, občanský zákoník, v platném znění.

7. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobni údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná
o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn
zpracovávat poskytnuté osobni údaje uvedené v tomto dodatku za podmínek dle zákona č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů.

8. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném zněni (včetně všech příloh).
9. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí

s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

2.

I.

Předmět dodatku

1. V průběhu zpracovávání díla, byl usnesením vlády České republiky ze dne 14. září 2021, č. 125 
vyhlášen nouzový stav od 15. 2. 2021 na dobu 14 dnů. Jednalo se o další prodloužení nouzového stavu 
poprvé vyhlášeného dne 5. 10. 2020. Nouzový stav je vyhlášen z důvodů zhoršení epidemické situace 
v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2.

2. Zhoršená epidemická situace zásadně zasáhla do pracovních kapacit zhotovitele, který má značnou 
část zaměstnanců buď nemocných koronavirem SARS-CoV-2 anebo v této souvislosti v karanténě, 
o čemž zhotovitel objednatele v souladu s ustanovením čl. IV odst. 3 Smlouvy dne 24.02,2021 písemné 
informoval, Tato událost nastala za okolností, které nemohly být odvráceny stranami Smlouvy a nebylo 
možné je předvídat, Zhotovitel v důsledku této skutečnosti požádal o prodloužení jednoho z termínů 
realizace díla, tj. zpracováni ZSPD o 1 (jeden) měsíc,

3. Vzhledem k tomu, že smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením čl, XVII odst. 4 Směrnice 
zastupitelstva města Hradec Králové Č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při 
zadáváni veřejných zakázek (dále jen „směrnice"), posoudil objednatel prodloužení termínu, realizované 
tímto dodatkem č. 1 podle ustanovení směrnice. Objednatel konstatuje, že změna je realizována 
v souladu s čl, XVIII. odst. 3. směrnice, dle kterého se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku malého rozsahu se nepovažuje změna jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, 
které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

4. Smluvní strany z důvodů výše uvedených prodlužuji jeden z termínů realizace díla tak, že ruší písmeno 
a) odstavce 1 čl IV Smlouvy „Doba plnění" a nahrazuji jej novým zněním takto:

Termín zahájeni plnění veřejně zakázky ihned po nabyti účinnosti smlouvy

a) Termín dokončeni a předání kompletní do 10 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

ZSPD (dle čl. II., odst. 3, bod 3.1.)

II.

Závěrečná ustanoveni

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.

2. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Hradec Králové dne 09, 03, 2021 usnesením 
č, RM/2021/232.

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 
dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené 
platí obdobně i v případě zrušení Smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

4. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy $e povinné uveřejňuji 
prostřednictvím registru smluv.

5. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění 
v registru smluv.

6. Strany se dohodly, že se tento dodatek a vztahy z něho vyplývající řídi ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb,, občanský zákoník, v platném znění.

7. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobni údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná 
o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn 
zpracovávat poskytnuté osobni údaje uvedené v tomto dodatku za podmínek dle zákona č. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů.

8. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném zněni (včetně všech příloh).

9. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí 
s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

2.



10.Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejněni dodatku třeba, aby byl uveřejněn
způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplněni metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní
metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové, CZ

IČ: 00268810

DS: bebb2in

a

LLC technology s.r.o

Pouchovská 533/52a, Věkoše, 500 03 Hradec Králové
IČ: 290 34 728

ID DS: padks9p

vymezení předmětu dodatku: Dodatek č, 1 - Smlouva o dílo a autorském dozoru na akci
"Přestavba, přístavba a nástavba bloku E Zimního stadionu
v Hradci Králové - PD"

datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považuji za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona
o registru smluv,

11, Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platnosti originálu, z nichž objednatel obdrží 2 (dva)
výtisky a zhotovitel 2 (dva) výtisk

12.Smluvní strany prohlašuji, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou
smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že mu porozuměly a chápou jeho
význam, což stvrzují svými podpisy.

19. 03. 2021
V Hradci Králové dne V Hradci Králové dne......

za zhotovitele
Ing. MiloslavVlIoucal prof, PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
jednatel společnosti primátor města

3


