
Správa a údržba silnic
Pardubického kia|8

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SMLO-198/1073/200/20/2020 
ze dne 10. 7. 2020 
na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina",

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

1. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem

Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

IČO: 000 85 031

DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl 

Pr, vložka 162 

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec, ředitel

menovaný zástupce statutárního orgánu 

jmenovaný zástupce statutárního

organu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

hnický náměstek

edoucí oddělení přípravy staveb

(dále jen „Objednatel")

2. OHL ZS, a.s.

Zastoupená: Ing. Jaromírem Pelinkou, ředitelem Divize Morava

Se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 463 42 796

DIČ: CZ46342796

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

oddíl B, vložka 695 

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:
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Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

►stavbyvedoucí,

Zástupce zhotovitele:

►zástupce zhotovitele

(dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel spolu jako „Smluvní strany")

I.

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 10. 7. 2020 Smlouvu o dílo
č. SMLO-198/1073/200/20/2020 (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem je investiční 
akce „Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina" (dále jen „Dílo"). Smluvní strany 
uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

II.

Účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně smluvního vztahu založeného Smlouvou 
prostřednictvím Dodatku č. 1.

Změna smluvního závazku je realizována z důvodu, že Zhotovitel k pokynům 
Objednatele dle pod-článku 3.3 a 13.1 Smluvních podmínek provedl Variace dle 
Změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6, které měly dopad do Doby pro dokončení Díla dle 
pod-článku 8.4 písm. a) a 20.1 Smluvních podmínek, a úprava Doby pro dokončení 
nebyla dohodnuta podle pod-článku 13.3 Smluvních podmínek.

Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 v dobré víře, že uvedené změny Smlouvy jsou 
změnou nepodstatnou ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ").
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III.

Předmět dodatku

1) V článku IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění se odst. IV.1.

nahrazuje tímto zněním:

„IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v době do 400 kalendářních dnů od 

Data zahájení prací oznámeného podle Pod-čl. 8.1 Smluvních podmínek 

Zhotoviteli a nejpozději poslední den doby dokončené Dílo předat 

Objednateli."

IV.

Ostatní ujednání

1) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2) Smlouva je vyhotovena ve formě elektronického originálu s elektronickými 
podpisy oprávněných osob Smluvních stran.

3) Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, 
a strany podpisem smlouvy berou na vědomí, že je v účinnosti zákon č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále 
jen „ZoRS") a shodně prohlašují, že pokud předmět úpravy ZoRS dopadá na 
dodatek č. 1 ke Smlouvě, resp. zda dodatek č. 1 spadá do působnosti ZoRS, 
zavazují se strany řídit i ZoRS ode dne nabytí jeho účinnosti, přičemž účinná 
ustanovení ZoRS mají přednost i před ustanoveními Smlouvy.

4) Pro odstranění pochybností Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto 
Dodatku č. 1 není dotčeno právo Zhotovitele na navýšení ceny Díla za již uplatněné 
nároky na dodatečnou platbu nebo na ty nároky, které budou teprve uplatněny, 
pokud Zhotoviteli vzniknou dodatečné náklady v důsledku prodloužení provádění 
díla a lhůty pro dokončení díla dle Dodatku č. 1.

5) Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem 
přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek č. 1 uzavřely po 
vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a 
srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, 
nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze 
smluvních stran.
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Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Ing. Miroslav Němec, ředitel

V Brně dne 2.7.2021

OHL ŽS, a.s.

Ing. Jaromírem Pelinkou, ředitelem Divize 

Morava
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Stavba REKONSTRUKCE SILNICE 111/368 23 KUNČINA


