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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
číslo objednatele: S-2517/DOP/2020 

                   

„II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice“ 

 

Smluvní strany 
 

Objednatel:  

Středočeský kraj  
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

zastoupený: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek, 

na základě usnesení č 011-33/2021/RK ze dne 2.9.2021  

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095 

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 

dále jen „objednatel“, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak 

a 

Dodavatel  

Společnost „Sdružení BES – COLAS“  
Se sídlem: Sukova 625. 256 01 Benešov  
dále jen „dodavatel“  
 

Vedoucí společník (správce):  
B E S s.r.o.  

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov  
IČO: 437 92 553 DIČ: CZ43792553  
zastoupený: Petr Váňa - jednatel, Ing. Luboš Kurz - jednatel 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 7496  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu  

 

Společník:  
COLAS CZ, a.s.  

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 

IČO: 261 77 005 DIČ: CZ26177005  
zastoupený: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství a zplnomocněný zástupce 
společnosti  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 6556 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 

 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku tento  

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“): 
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Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 5. 2020 smlouvu o dílo č. smlouvy Objednatele:  

S-2517/DOP/2020, jejímž předmětem je provedení a dokončení stavebních prací - stavby 

„II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice“ (dále jen „Smlouva“). 

 

2. Oproti zadávací dokumentaci bylo v průběhu výstavby nutno realizovat nepředpokládané a 

nevyhnutelné změny. Konkrétně se jedná o sanaci podloží v místě založení mostu ev. č. 

112-010, sanace podkladu mostu ev. č. 112-009 z důvodu zvýšené hladiny podzemní vody, 

sanace neúnosných krajnic vozovky, změna průměru potrubí u propustku/mostu ev. č. 112-

008, změna obsypového materiálu mostu ev. č. 112-009, úprava receptury a výměry 

recyklace za studena, vyrovnání asfaltového souvrství v úseku se zastiženými žulovými 

kostkami, odečet nerealizovaných prací na úsecích s únosným podložím, změna způsobu 

pažení (zajištění stavební jámy) pro mosty ev. č. 112-007, 009 a 010, osazení druhé 

pamětní tabulky IROP, osazení příkopových žlabů v místě křížení s plynovým vedením dle 

požadavku správce NET4GAS a doměrky asfaltového souvrství. V důsledku těchto 

skutečností došlo k méněpracem i vícepracem na díle, což vedlo ke změně ceny díla. 

 

3. Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 

(dále jen „Dodatek č. 1)“, kterým se mění původně sjednaný rozsah předmětu díla a jeho 

cena tak, jak je dále uvedeno. 

 

4. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tato Změna 

nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222 odst. 2) se jedná o změnu 

vyhrazenou a dle odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou. 

 

Článek II. 
Předmět Dodatku 

 

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 2) 

a odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – vyhrazené změny a 

nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním 

závazku ze Smlouvy a zároveň nejsou závislé na vůli Smluvních stran. 
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2. Podrobné vymezení změn, včetně jejich popisu a zdůvodnění potřeby jejich provedení ve 
smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je obsaženo v jednotlivých 
ZBV č. 1 – 14, které jsou v přílohami č. 2 až 15 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. 

 

3. Cena díla uvedená v čl. III., odst. 3.1. Smlouvy o dílo se po zohlednění změn dle  
ZBV 1 - 14 mění následovně: 
Původní cena za dílo bez DPH: 76 961 718,06 Kč 

DPH 21%:      16 161 960,79 Kč 

Původní cena za dílo vč. DPH:      93 123 678,85 Kč 
 

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:                                                 16 699 414,98 Kč
DPH 21 %                                                                                                       3 506 877,15 Kč 

       Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH                                              - 7 430 009,46 Kč 

       DPH 21%                                                                                                      - 1 560 301,99 Kč 

  
 

       Cena za dílo celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:    86 231 123,58 Kč 

DPH 21%:                                            18 108 535,95 Kč 

Cena za dílo celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:          104 339 659,53 Kč 

 

4. Ostatní ustanovení čl. III. odst. 3.1. Smlouvy zůstávají beze změny. 
 

Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ujednání Smlouvy jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a zůstávají nezměněna. 
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění tohoto 
Dodatku č. 1 je povinen zajistit Objednatel. 

3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, Objednatel a Dodavatel 

obdrží jeho elektronický originál. 

4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 011-

33/2021/RK ze dne 2.9.2021. 
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Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Smlouva o sdružení ve společnosti 

   Příloha č. 2-15: Změna během výstavby č. 1 – 14 

 Příloha č. 16: Plná moc Ing. Pavlu Hudlerovi 

 

 

 
 

Dodavatel        Objednatel 

Společnost „Sdružení BES – COLAS“                            Středočeský kraj   

          

 

………………………      ………………………………………. 

Petr Váňa MSc.              Libor Lesák, radní pro oblast investic,  

jednatel společnosti B E S s.r.o.    majetku a veřejných zakázek 
vedoucí společnosti „Sdružení BES – COLAS“  
  

 

……………………………………………………… 

Ing. –Pavel Hudler 
ředitel divize Silniční stavitelství ve společnosti COLAS CZ, a.s. 
na základě plné moci 

Petr 

Váňa

Digitálně podepsal 

Petr Váňa 

Datum: 2021.09.09 

14:46:33 +02'00'

Ing. Pavel 

Hudler

Digitálně podepsal Ing. 

Pavel Hudler 

Datum: 2021.09.13 

09:05:21 +02'00'

Libor Lesák
Digitálně podepsal 

Libor Lesák 

Datum: 2021.09.14 

14:48:36 +02'00'


