
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

jež byla uzavřená dne 08. 11. 2019, ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku (dále jen "občanský zákoník"), v platném znění 

 
Objednatel:   město Bučovice 

  

Sídlo: Jiráskova 502, 685 01 Bučovice 

IČ: 00291676 

Zastoupen: PhDr. Jiřím Horákem, Ph.D., starostou 

Bankovní spojení: Xxxxxxxx xxxxx, x.x.  

Číslo účtu: Xxxxxx/xxxx 
Zástupce ve věcech 
technických: 

xxx. xxxx xxxxxxxx, referent odboru ÚPRI, xxx xxx xxx, 
xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx 

 
(„objednatel“) 
 
a 
Zhotovitel: EDMA s.r.o. 

Sídlo: Luleč 407, 683 03 Luleč 

Statutární orgán:                       Kateřina Vaškebová, Leoš Filip, Ing. Martin Vaškeba, jednatelé 

IČO: 25558391 

DIČ: CZ25558391 

Zastoupen: 
a) ve věcech smluvních: Kateřina Vaškebová, Leoš Filip, Ing. Martin 

Vaškeba, jednatelé 
b) Leoš Filip, Ing. Martin Vaškeba, Jednatelé 

Zástupce zhotovitele na 
stavbě pověřený 
vedením realizace díla:                

 
Leoš Filip, Ing. Martin Vaškeba, Jednatelé, xxxxxx xxxxxx, stavbyvedoucí 

 
 
 

(„zhotovitel“) 

1. PREAMBULE 

1. Dne 15.07.2021 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 
provedení akce s názvem „Bučovice – Parkování U škol – 1. etapa, Úsek 1 (dále jen „smlouva o 
dílo“). 

2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo: 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla o vícepráce a s tím související změna ceny 
díla a změna termínu dodání dílčí části stavby – přístřešků zastávky autobusu. 

2. Pro provedení víceprací v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, zadavatel dodatkem řeší nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku. 

3. Pro stanovení víceprací byly splněny tyto podmínky: 
- Změny a doplnění stavebních prací je specifikováno přílohou tohoto dodatku, přípočty a 

odpočty ke smluvní ceně jsou vyznačeny v položkovém rozpočtu stavby, 
- Rozhodný součet všech změn je menší než 17 % původní hodnoty závazky. 
- Změna termínu dodání dílčí části plnění (přístřešky zastávky autobusu) je způsobena 

prodloužením dodací lhůty výrobce přístřešků z důvodu nedostatku materiálu na trhu.  
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4. Změny řešené dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo vznikly na základě požadavku objednatele rozšířit 
předmět díla o práce, které nejsou součástí smlouvy o dílo. Tyto práce je nutné provést, aby bylo 
dílo dokončeno v požadovaném rozsahu a kvalitě a jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, 
který tvoří přílohu tohoto dodatku. Jedná se o provedení veřejného osvětlení, úpravu stávající 
komunikace pro potřebu napojení na nově budované povrchy a změna technologie zlepšení 
únosnosti podloží vlivem provozovatele technické infrastruktury a prostorových limitů. 

5. Cena díla se mění na základě tohoto dodatku takto:  
Cena díla bez DPH dle původní smlouvy o dílo:                                     3 857 848,10    Kč 
Navýšení ceny díla bez DPH celkem v rámci dodatku č. 1:                      627 962,12    Kč 
Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo   
ve znění dodatku č. 1  :                        4 485 810,22    Kč 
Cena díla vč. DPH dle dle SOD ve znění dodatku č.1                              5 427 830,40    Kč 

6. Doba plnění díla se tímto dodatkem mění pro dílčí část plnění, kterou tvoří přístřešky zastávky a to 
tak, že v článku 5. Doba plnění se v bodu 5.3. doplní: „Lhůta plnění pro dodání přístřešků zastávky 
je nejpozději do 30.11.2021“. 

7. Hodnota změn byla zhotovitelem vypočtena v souladu se smlouvou o dílo, tedy byly zachovány 
jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo a podle kterého 
byla vypočtena cena díla.  

8. Změny dle Přílohy č. 1 budou zhotoviteli uhrazeny na základě zhotovitelem vystaveného 
samostatného daňového dokladu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v čl. 7. „Cena díla 
a fakturace“ smlouvy o dílo. 

9. Zhotovitel provede sjednané vícepráce způsobem a za podmínek a přiměřeného použití smlouvy  
o dílo. 

3. OSTATNÍ  

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou 

vyhotoveních. Každý stejnopis má právní sílu originálu. 
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho 

obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují. 
5. Tento dodatek obsahuje tyto přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí: 

Příloha č. 1 : Položkový rozpočet k dodatku č.1 k SOD 
6. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Bučovice na její 76. schůzi konané dne 

18.10.2021 usnesením č. 1504/76/RM/2021. 
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č.106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného znění této smlouvy včetně změn a dodatků v souladu 

se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů  

 

 

V Bučovicích 21.10.2021    V Lulči 19.10.2021 

...........................................................   ........................................................... 
objednatel      zhotovitel EDMA s.r.o. 
PhDr. Jiří Horák, Ph.D.     Ing. Martin Vaškeba 
starosta města                                              jednatel 


