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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

„II/204 Úněšov – Zahrádka“ 

uzav ené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 
číslo tohoto dodatku objednatele:  8510000777 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:        
číslo smlouvy objednatele:    8500005949 

číslo smlouvy zhotovitele:    08/21/DSS 

realizace díla je spolufinancována ze SFDI 

Dodatek je uzav en v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., 
o zadávání ve ejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) p i naplnění podmínek dle ust. § 222 odst.4  ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
zapsaná v obchodním rejst íku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:   Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální editel 
IČO:    72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:    

datová schránka:  qbep485 

telefon:    

kontaktní osoba ve věcech technických:  
(dále jen 

„kontaktní osoba objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

 

1.2. Zhotovitel: 

BERGER BOHEMIA a.s. 

zapsaná v obchodním rejst íku pod sp. zn.: B 217 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň   

zastoupen/á:  Ing. Zdeněk Pilík, p edseda p edstavenstva 

Ing. Ladislav Provod, člen p edstavenstva 

IČO:    45357269 DIČ: CZ 45357269  
e-mail:        

telefon:      

datová schránka: npxnk7i 

kontaktní osoba ve věcech technických:  
; 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 07.07.2021 uzav ena Smlouva o dílo, jejímž p edmětem je provedení 
díla (stavby) s názvem: „II/204 Úněšov – Zahrádka“ (dále jen „SOD“). 

 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a 
služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto 
dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový 
list) vč. rozdílového soupisu prací. Změnový list vč. rozdílového soupisu prací tvo í p ílohu tohoto 
dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 2.242.244,27 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  21.920.065,49  Kč 

se tímto dodatkem snižuje o částku 2.242.244,27 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  19.677.821,22 Kč 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzav ením a plněním této smlouvy dochází za 
účelem zajištění komunikace p i plnění smlouvy k vzájemnému p edání osobních údajů zástupců 
a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, p íjmení, akademické tituly apod., telefonní 
číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 
p ípadně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 
zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti 
se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování 
námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v 
souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou p ijdou do styku. 
Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opat eních, 
jejichž zve ejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují 
zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady 
stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a na ízení Evropského 
Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné na ízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen 
„GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 
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4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které p ijdou do styku s 
osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 
rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů t etí 
straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním p edpisem 
nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opat ení se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve 
smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších p edpisů. 

4.7. V p ípadě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho 
údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle 
smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva p ístupu ke svým osobním údajům, 
práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 
Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že p i správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 
souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 
kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a ve ejně p ístupné na 
webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-
a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy 
v p ípadě rozporu s Obchodními podmínkami p ednost a smluvní vztah se tedy bude vždy ídit 
prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho p íloh podléhá povinnému 
zve ejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 
tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (p íloh), jejichž uve ejnění je zvláštním právním 
p edpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního p edpisu 
a konkrétní důvody zákazu uve ejnění těchto částí. ádně a důvodně označené části dodatku 
(p íloh) nebudou uve ejněny, pop . budou p ed uve ejněním znečitelněny. Objednatel p ed 
zve ejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona 
o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uve ejnit dodatek (p ípadně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uve ejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 
nejpozději do 3 měsíců od jeho uzav ení, nebude-li tento dodatek zve ejněn objednatelem 
nejpozději do 30 dnů po jeho uzav ení. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i 
v listinné podobě, v tomto p ípadě bude dodatek sepsána ve t ech vyhotoveních, z nichž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje 
podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opat í vytištěný dodatek 

podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opat í autorizovanou konverzí 
dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo 

prost ednictvím datové schránky),  

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opat í vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle 
elektronicky objednateli (e-mailem nebo prost ednictvím datové schránky), zároveň však musí 
doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prost ednictvím poštovní 
p epravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo 
p ípadně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzav ením tohoto dodatku a nabytím jeho 
účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzav en dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzav ení, pokud zvláštní právní p edpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené p ílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list s rozdílovým soupisem prací 
 

objednatel:       zhotovitel: 

V Plzni dne        V Plzni dne 

          

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  BERGER BOHEMIA a.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Zdeněk Pilík 

generální editel      p edseda p edstavenstva 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

        ____________________________ 

        BERGER BOHEMIA a.s. 

        Ing. Ladislav Provod 

        člen p edstavenstva   

        podepsáno elektronicky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh dodatku vyhotovil:  dne 14.10.2021 



Zm nový list č.1

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

Tr
em

ín

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 

podle odst. 4  a odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

Způsob projekčního 
řešení změny: soupis prací ZL, zápis z průběhu stavby KD a SD

Jedná se o změnu:

21 920 065,49 Kč

Předmět díla: II/204 Úněšov – Zahrádka

Objekt: neuveden

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň, IČO: 72053119

Zhotovitel: BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň, IČO: 45357269

TDS: QM-4C, s.r.o., Jeronýmova 62/24, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec, IČO: 096 86 380

Popis změny:
Na základě provedených rozborů zeminy ze silničních příkopů byla zjištěna nadlimitní přípustná hodnota arsenu, kdy tento materiál se stává po vytěžení 
nebezpečným odpadem s odpovídající likvidací, která by přesáhla finanční možnosti zakázky mezi současným zhotovitelem a objednatelem. Na základě této 
zjištěné skutečnosti bylo rozhodnuto, že silniční příkopy nebudou reprofilovány dle PD. 

Dále došlo k upřesnění (ponížení) počtu opravovaných hospodářských sjezdů na základě prohlídky stavby a skutečně využívaných sjezdů.

úd
aj

e 
o 

zm
n Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby

úd
aj

e 
o 

ce
n

 d
íla

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH -470 871,30 Kč

náklady na změnu vč. DPH -2 713 115,56 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 21 920 065,49 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  

23 810 163,68 Kč

-2 242 244,27 Kč

19 677 821,22 Kč

Zm
ny

 Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota změny bez DPH
-2 242 244,27 Kč

0,00 Kč
-2 242 244,27 Kč

Přílohy Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Objednatel:  .

TDS: 

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

ny

Zm nu odsouhlasil:

Zhotovitel: 

podpis



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky m rná 
jedn.

množství ve 
smlouv

množství 
po zm n

rozdíl 
množství

cena/ m r. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouv            
Kč 

celk.cena po 

zm n        Kč rozdíl celk. ceny          Kč

6 162751117
Vodorovné přemístění do 10000m výkopku/sypaniny z horniny 
skupiny 1 až 3 m3 2 643,000 487,000 -2 156,000 127,70 337 511,10 62 189,90 -275 321,20

8 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

t 4 228,800 779,200 -3 449,600 144,90 612 753,12 112 906,08 -499 847,04

34 919412011
Hospodářský sjezd l 5 m z trub plastových PP SN12 s hrdlem s čely z 
bet.prostého kus 13,000 7,000 -6,000 50 509,90 656 628,70 353 569,30 -303 059,40

35 919441211
Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 
500

kus 26,000 13,000 -13,000 19 873,48 516 710,48 258 355,24 -258 355,24

36 919492913
Příplatek ZKD 1 m l nad 5 m hospodářského přejezdu z plastových 
trub PP SN12

kus 46,000 33,000 -13,000 10 344,25 475 835,50 341 360,25 -134 475,25

47 938902111
Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 
0,15 m3/m

m 3 047,000 0,000 -3 047,000 81,80 249 244,60 0,00 -249 244,60

49 938902112
Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 
0,3 m3/m

m 3 047,000 0,000 -3 047,000 170,42 519 269,74 0,00 -519 269,74

58 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 24,650 13,150 -11,500 55,20 1 360,68 725,88 -634,80

59 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 221,850 118,350 -103,500 1,92 425,95 227,23 -198,72

60 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bet. - 
kód 17 01 01 t 24,650 13,150 -11,500 159,85 3 940,30 2 102,03 -1 838,28

-2 242 244,27

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky m rná 
jedn.

množství ve 
smlouv

množství 
po zm n

rozdíl 
množství

cena/ m r. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouv            
Kč 

celk.cena po 

zm n        Kč rozdíl celk. ceny          Kč

0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

-2 242 244,27

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke zm novému listu č. 1
Název díla:  II/204 Ún šov – Zahrádka

MÉN PRÁCE
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