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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

"II/169 Sušice - Dlouhá Ves, oprava" 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 
číslo tohoto dodatku objednatele:  8510000779 
číslo tohoto dodatku zhotovitele:        
číslo smlouvy objednatele:   8500005954 
číslo smlouvy zhotovitele:   21064-01 
realizace díla je spolufinancována ze SFDI 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při 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 rejstříku 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 ředitel 
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: 

Silnice Klatovy a.s. 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u Krajského 

soudu v Plzni 
sídlo:    Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy 
zastoupen/á:  Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti (oprávněn na základě plné 

moci) 
IČO: 45357307  DIČ: CZ45357307  
e-mail:     
telefon:     
datová schránka: tqasgee 
kontaktní osoba ve věcech technických:  

  

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

Mezi smluvními stranami byla dne 01.07.2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: II/169 Sušice - Dlouhá Ves, oprava (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost a účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních 

prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly až v průběhu realizace díla, na základě 

požadavku objednatele ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, se smluvní strany dohodly na 

tomto dodatku. 

3.2. Změny se týkají navýšení rozsahu sanace podkladních vrstev u SO 01 (Staničení 0,0000 
km - 2,45932 km a 2,67056 km - 2,73896 km - Výměna krytu vozovky) a snížení rozsahu 

sanace konstrukčních vrstev u SO 02 (Staničení 2,45932 km - 2,67056 km – 
Předpokládaná sanace konstrukčních vrstev vozovky). Další změnou je úprava rozsahu 

opravy propustků dle skutečného stavu.    

3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

- změnový list vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 1. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke 

změnovému listu č. 1 tvoří přílohu tohoto dodatku 

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

a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 614 161,00 Kč bez DPH 
b) méněpracím v celkové hodnotě: 1 335 676,47 Kč bez DPH 

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

3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  22 581 279,30 Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 278 484,53 Kč bez DPH. 

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

bez DPH  22 859 763,83 Kč 

3.6. 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 uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně 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 přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
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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 nařízení 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 nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou 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 třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření 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 předpisů. 

4.7. V případě, 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 přístupu 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 při 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 veřejně 
přístupné 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 případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění 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 (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 
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5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.  

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

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list č. 1 
- rozpočet ke změnovému listu č. 1  
- plná moc  

 
 
 
 
___________________________    ___________________________ 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Silnice Klatovy a.s. 
Ing. Miroslav Doležal      Bc. Pavel Panuška 
generální ředitel      ředitel společnosti 
podepsáno elektronicky     (oprávněn na základě plné moci) 
        podepsáno elektronicky 
 
 
 
Návrh dodatku vyhotovil:  dne 09.09.2021 



Změnový list č. 1
Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

11/169 Sušice - Dlouhá Ves, oprava

SO 01 Staničení 0,0000km-2,45932km a 2,67056km-2,73896km-Výměna krytu vozovky
SO 02 Staničení 2,45932km-2,67056km - Předpokládaná sanace konstrukčních vrstev vozovky 

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

Projektant:

TDS:

Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČ 45357307 

Boula IPK s.r.o., Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň, IČ 28035461

MANIFOLD GROUP s.r.o., Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň, IČ 26348764

Popis změny:

Méněpráce:
SO 01
- pol. 30, 31,33, 34 - snížení výměr dle skutečného stavu

SO 02
- pol. 1,3, 15, 20, 21, 24, 48, 49, 53 - snížení výměr položek v souvislosti s úpravou rozsahu sanace konstrukčních vrstev v úseku km 2,45932 - 2,67056
- "ol. 36, 37, 39 - nerealizované položky

Vícepráce.
SO 01
- pol. 2, 14, 16, 18, 38 - navýšení výměr souvisejících se zvětšním rozsahu sanace podkladních vrstev
- pol. 13 - navýšení rozsahu dlažeb u propustků dle skutečného stavu

SO 02
- pol. 4, 5, 8, 9, 10; 11,12, 13, 55 - navýšení výměr položek v souvislosti s úpravou rozsahu sanace konstrukčních vrstev v úseku km 2,45932 - 2,67056
- pol. 19 - navýšení rozsahu dlažeb u propustků dle skutečného stavu
- pol. 56 - nová položka doplněná v souladu s návrhem úpravy sanace konstrukčních vrstev v úseku km 2,45932 - 2,67056

datum

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

ě

Změnu vyvolal: Objednatel na základě zjištěného stavu na stavbě,

Jedná se o změnu:
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

ocenění změny předložil: Zhotovitel Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 278 484,53 Kč

£ Výše DPH sazba: 21% 58 481,75 Kč
><D 
c náklady na změnu vč. DPH 336 966,28 Kč
o 
o Cena díla bez DPH (dle SOD) 22 581 279,30 Kč

'čB' 
■u 
o Cena po přechchozích dodatcích bez DPH 22 581 279,30 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH 22 859 763,83 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 27 660 314,23 Kč

c ><D
Méněpráce celkem bez DPH 1 335 676,47 Kč

2 949 837,47 Kč Celková hodnota změny bez DPHE N Vícepráce celkem bez DPH 1 614 161,00 Kč

Te
rm

ín

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Zhotovitel-

Změnu odsouhlasil:

42 JO.202^1

Objednatel:

Přílohy
Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č. 1



Rozpočet ke změnovému listu č. 1
Název díla: 11/169 Sušice - Dlouhá Ves, oprava

MÉNÉPRÁCE

poř. 
číslo 
ool.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

SO 01 Staničení 0,0000km-2,45932km a 2,67056km-2,73896km-Výměna krytu vozovky

30 919112114 Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, 
šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm m 2 541,720 14,000 -2 527,720 15,00 38125,80 210,00 -37 915,80

31 919112223 Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící 
zálivku šířky 15 mm, hloubky 30 mm m 2 541,720 14 000 -2 527,720 15,00 38125,80 210,00 -37 915,80

33 919411999R Oprava čela propustku z betonu železového pro propustek světlost 
otvoru 2000mm

kus 6,000 0.000 -6,000 12 500 00 75 000,00 0,00 -75 000,00

34 919441221
Čelo propustku včetně římsy ze zdivá z lomového kamene, pro 
propustek z trub DN 600 až 800 mm

kus 6,000 2,000 -4,000 28 400,00 170 400,00 56 800,00 -113 600,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -264 431,60

SO 02 Staničení 2,45932km-2,67056km - Předpokládaná sanace konstrukčních vrstev vozovky

1 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 2111 916 844,000 -1 267,916 59,00 124 603,04 49 796,00 -74 807,04

3 113155333
Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 
šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 1 964,048 1 055.000 -909,048 75,00 147 303,60 79 125,00 -68 178,60

15 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 
zhutněním

m2 2111,916 1 055,000 -1 056,916 20,00 42 238,32 21 100,00 -21 138,32

20 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

m2 4 149,898 1 688,000 -2 461,898 143.00 593 435,41 241 384,00 -352 051,41

21 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 
m. po zhutnění tl. 50 mm

m2 1 964,048 1 055.000 -909,048 280.00 549 933,44 295 400,00 -254 533,44

24 573231107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0.40 ko/m2 m2 3 904,859 1 991,509 -1 913,350 14 00 54 668,03 27 881,13 -26 786,90

36 919112114
Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, 
šířky 4 mm. hloubky přes 90 do 100 mm m 211,240 0,000 -211,240 15,00 3 168,60 0,00 -3168,60

37 919112223 Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnicí 
zálivku šířky 15 mm. hloubky 30 mm m 211,240 0,000 -211,240 15,00 3 168,60 0,00 -3168,60

39 919441221
Čelo propustku včetně římsy ze zdivá z lomového kamene, pro 
propustek z trub DN 600 až 800 mm kus 2,000 0,000 -2,000 28 400,00 56 800,00 0,00 -56 800,00

48 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km t 1 815.401 1 141,502 -673,899 40,00 72 616,04 45 660,08 -26 955,96

49 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 33 823,564 19 935,108 -13 888,456 10,00 338 235,64 199 351,08 -138 884,56

53 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 t 1 033,491 473,848 -559,643 80 00 82 679,28 37 907,84 -44 771,44

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -1 071 244,87

Méněpráce celkem Kč: -1335 676,47

VÍCEPRÁCE

poř. 
číslo 
POl.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 

, Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

SO 01 Staničení 0,0000km-2,45932km a 2,67056km-2,73896km-Výměna krytu vozovky

2 113155333
Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 
šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 1 811,790 4 091 790 2 280,000 75 00 135 884,25 306 884,25 171 000,00

13 465511412
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve 
sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, s vyplněním spár maltou MC 
10 a s vyspárováním maltou MCS v ploše do 20 m2, tl. 250 mm

m2 36,000 72.000 36,000 1 750,00 63 000,00 126 000,00 63 000,00

14 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 
m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 1 811,790 4 091,790 2 280,000 280,00 507 301,20 1 145 701,20 638 400,00

16 572531121R Vyspraveni trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou 
ošetření trhlin šířky do 20 mm m2 1 811,790 2 700,000 888,210 45,00 81 530,55 121 500,00 39 969,45

18 573231107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,40 ko/m2 m2 19 929,688 22 209,688 2 280,000 14,00 279 015,63 310 935,63 31 920,00

38 919721221 Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken m2 3 623,580 5 118,000 1 494,420 75,00 271 768,50 383 850,00 112 081,50

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 1 056 370,95

SO 02 Staničení 2,45932km-2,67056km - Předpokládaná sanace konstrukčních vrstev vozovky

4 122301102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 316,787 527 500 210,713 105,00 33 262,64 55 387,50 22124,87

5 122301109
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 158,394 263,750 105,356 35,00 5 543,79 9 231,25 3 687,46

8 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 327,587 554 500 226,913 280 00 91 724,36 155 260,00 63 535,64

9 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 4 913,805 8 317 500 3 403,695 20,00 98 276,10 166 350,00 68 073,90

10 171101111
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 
hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně

m3 380,145 633,000 252,855 80,00 30 411,60 50 640,00 20 228,40

11 583442300 štěrkodrť frakce 0-125 třída B t 722.276 1 202.700 480,424 250,00 180 569,00 300 675,00 120 106,00

12 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 t 373.449 632,130 258,681 80.00 29 875,92 50 570,40 20 694,48

13 171201211R Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 t 248,966 421 420 172,454 80,00 19 917,28 33 713,60 13 796,32

19 465511412
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve 
sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, s vyplněním spár maltou MC 
10 a s vyspárováním maltou MCS v ploše do 20 m2, tl. 250 mm

m2 12,000 24,000 12,000 1 750,00 21 000,00 42 000,00 21 000,00

55 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délkv obiektu

■ 1 468.810 1 957.025 488.215 65.00 95 472.65 127 206.63 31 733.98

56 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 
do 500 q/m2 m2 0,000 2110,000 2 110,000 81.9C 0,00 172 809,00 172 809,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 557 790,05

Rozdíl oproti SOD celkem

(Vícepráce celkem Kč:

1 614 161,0o]

278 484,531



PLNÁ MOC

Obchodní společnost Silnice Klatovy a.s., IČ 453 57 307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I., 339 01 
Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 ( dále 
jen „společnost“)

zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje

pana Bc. Pavla Panušku, r.č.

1. ) k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právnickými a fyzickými osobami
v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních 
podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. ) k zastupování společnosti při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní
samosprávy, zejména pak s báňskými úřady, celními úřady, katastrálním úřadem, finančním 
úřadem.

Zmocněnec je na základě bodů 1 a 2 této plné moci oprávněn zejména podávat návrhy a 
žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat 
námitky, jakož se i vzdávat práva na odvolání.

Zmocněnec je na základě bodu 1 této plné moci oprávněn zpracovat a podat za společnost nabídku 
v rámci výběrových a zadávacích řízení, včetně podpisu návrhu smlouvy přiloženého k nabídce, a 
v souvislosti s výsledkem těchto řízení je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy, zejména 
pak smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách služeb či věcí, smlouvy o přepravě apod.

K právním jednáním, v jejichž důsledku může vzniknout společnosti závazek přesahující 20.000.000,- 
Kč (toto omezení neplatí pro všechna jednání dle bodu 1 plné moci) je zmocněnec povinen zajistit 
spolupodpis dalšího náměstka společnosti.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 1.4.2019 do 31.3.2024.

V Klatovech dne 14.3.2019

Silnice Klatovy a.s.

Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti

Zmocnění přijímám:

Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti
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