
Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb č. SMLO 50/1153/OST/20/2021 ze dne 05.03.2021 
na realizaci zakázky

„Technická asistence - konzultační činnost při provozu datového úložiště projektů 
ve fázi jejich přípravy a realizace“

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán mezi:

Proconom Software, s.r.o., se sídlem Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec 3, IČO 07156863, 
zapsaná v obchodním rejstříki^edenén^n<raiskéh^oudL^^stí nad Labem, oddíl C, vložka 
41727, bankovní spojení ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^astoupená panem Martinem 
Sklenářem, jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“),

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53,
IČ 00085031, DIČ CZ00085031, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Kraj^m-SÍZUčl^Q^^. 
v Hradci Králové, oddíl Pr,
zastoupená Ing. Jiřím Synkem - na základě zmocnění č. Z-RS/16/2016 ze dne 26. 7. 2016, jako 
objednatel (dále jen „objednatel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana“)

Smluvní strany se vzájemným konsensem dohodly, že přistoupí k uzavření tohoto dodatku 
č. 1, který je uzavřen za účelem zhojení zjevné administrativní chyby vzniklé v rámci 
cenové nabídky ze dne 25.02.2021 ve smyslu výše definované Smlouvy o poskytování 
služeb. Zjevná administrativní chyba spočívá ve špatně nastaveném součtu ve sloupci 
„cena celkem“. Smluvní strany k tomuto dodatku č. 1 přistupují zejména z hlediska 
ustanovení § 555 zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tedy z důvodu, že právní 
jednání se posuzuje podle svého zamýšleného obsahu. K administrativní chybě došlo 
pouze chybou součtu. Smluvní strany tak pokládají tento Dodatek č. 1 jako nápravný 
prostředek pro napravení vzniklého administrativního pochybení.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že cena za poskytování služeb ve smyslu čl. III odst. 1 se mění 
a nyní ustanovení čl. III odst. 1 Smlouvy zní následovně:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za službu provedenou v souladu s touto 
smlouvu cenu v celkové výši 487.200 Kč (slovy: 
čtyřistaosmdesáttisícdvěstěkorunčeských) bez DPH (dále jen „cena“).
DPH 21 % činí: 102.312 Kč (slovy: stodvatisíctčistadvanáctkorunčeských).
Celková cena včetně DPH činí 589.512 Kč (slovy: 
pětsetosmdesátdevěttisícpětsetdvanáctkorunčeských).

A ustanovení čl. III odst. 2 Smlouvy zní následovně:

Cena za službu uvedená v předchozím odstavci je pevnou cenou za služby dle



I

předložené cenové nabídky ze dne 25.02.2021, administrativně upravené ze dne 
uzavření tohoto Dodatku (který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1). Smluvní strany si 
ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely poskytnutí 
služby je zahrnuta v ceně a cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným 
způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů 
souvisejících s poskytnutím služby ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, 
k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných předpisů 
povinen.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

1.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají 
nadále v platnosti v původním znění.

1.3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní 
strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v českém 
jazyce.

1.4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, 
srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze 
stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Podpis:
Jméno:
Funkce
Datum:

Proconom Software, s

Podpis:___________
Jméno: Martin Sklen
Funkce: Jednatel 
Datum:


