
Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce objízdné komunikace v areálu CDH“ 

č. Objednatele: S 0185/2021, uzavřena dne 15. 6. 2021 

Smluvní strany 

Národní knihovna České republiky 

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR 

se sídlem: Klementinum 190, Praha 1, 110 00 

IČO: 00023221 
DIČ: CZ00023221 
bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu: 

zastoupená: náměstkyní sekce Ekonomika a 
provoz NK ČR 

(dále jen „Objednatel“ nebo „Národní knihovna ČR“) 

a 

JP-ČADIL s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 185150 

se sídlem: Poděbradská 227/6, Vysočany, 190 00 Praha 9 

IČO: 24169846 

DIČ: CZ24169846 
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 

jednající: Ing. Jiří Čadil 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“) 

Úvod 

  Dodatek č. 1 řeší dodatečné stavební práce a dodávky, které nebyly zahrnuty ve Smlouvě o 
dílo na stavební práce pro realizaci akce „Rekonstrukce objízdné komunikace v areálu CDH“; 
jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat a na základě nově zjištěných skutečností, přičemž dodatečné stavební 
práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení původního díla. Současně při provádění 
stavebních prací bylo zjištěno porušení kanalizační přípojky vedené pod severní částí 
rekonstruované komunikace. Z tohoto důvodu je potřeba prodloužit i dobu plnění dle 
Smlouvy č. S 0185/2021 ze dne 15.6. 2021. 

Dodatek č. 1 uzavírá Objednatel, jakožto zadavatel předmětné veřejné zakázky v souladu 
s příslušnými zákonnými ustanoveními.



ČI. I 

Smluvní strany se vsouladu s ustanovením odst. 11.3, čl. XI. Závěrečná ustanovení 
Smlouvy dohodly, že se tato Smlouva k okamžiku účinnosti Dodatku č. 1 

mění takto: 

V článku II. Smlouvy č. S 0185/2021 ve spojení s přílohou č. 1 se doplňuje předmět plnění 
o dodatečné stavební práce a dodávky ze ZL č. 01 a 02, které jsou uvedeny v přílohách č. 1, 
č. 2 ač. 3 tohoto Dodatku č. 1. 

V článku III. Místo plnění a doba plnění se pozměňuje odstavec 3.3 takto: 

„Zhotovitel se zavazuje odevzdat sjednané dílo nejpozději do 19.12. 2021“. 

V článku V. Cena za dílo se doplňuje odstavec 5.9 v tomto znění: 

Objednatel a Zhotovitel sjednali za dodatečné stavební práce a dodávky cenu v celkové výši 
246 525,89 Kč bez DPH. DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů 
platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění se splatností 30 kalendářních dnů od 
prokazatelného doručení daňového dokladu Objednateli na e-mailovou adresu Objednatele 
fakturace Ankp.cz. 

Specifikace dodatečných stavebních prací je uvedena v Příloze č. 1, cenová rekapitulace je 
Přílohou č. 2, rozpočet jednotlivých změnových listů je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 1. 

Cl. Il 

Sjednaná cena za dodatečné stavební práce a dodávky dle Dodatku č. 1 byla stanovena 
dohodou obou Smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č.526/1990 Sb., o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů, a jako cena pevná. 

ČI. III. 

Ostatní ujednání Smlouvy č. S 0185/2021 zústávají beze zmén. 

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží Objednatel a 
1 stejnopis Zhotovitel. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými 
osobami obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv. 

Přílohy: č. 1— specifikace změn díla č. 01 a 02 
č. 2— cenová rekapitulace změnových listů 

- 0%. 3— rozpočet zménových listú č. 01 a 02. o mu 

V Praze, dne: 15M 1021 eee V Praze, dne: dd n2607 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

i 
Náměstkyně sekce Ekonomika a provoz NK ČR jednatel 
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Příloha č. 1 

k Dodatku č. 1 k SoD S 0185/2021 

Specifikace změn 
Rekonstrukce objízdné komunikace v areálu CDH 

Změna č. 01 

Název: Veřejné osvětlení 
V rámci stavby bude provedena stavební příprava pro budoucí doplnění veřejného osvětlení podél 
rekonstruované komunikace, aby byl při budoucí instalaci osvětlení vyloučen opětovný zásah do 
zrekonstruované vozovky. Stavební příprava zahrnuje osazení stožárových pouzder vč. betonových 
patek, zemnicích pásků a chrániček pro budoucí zatažení kabelů veřejného osvětlení. Jedná se o 
dodatečný požadavek investora. 

Změna č. 02 

Název: Kontrola kanalizace 

V rámci stavebních prací byla na východní části komunikace pod stávající konstrukcí vozovky 
nalezena kanalizační stoka vč. 5 šachet, která nebyla z dostupných podkladů známa a ani správce 
areálu nebyl s jejím umístěním obeznámen. Pro ověření její funkčnosti bylo provedeno její 
pročištění, vyčerpání vody z jednotlivých šachet a jejich monitoring. Následně bylo rozhodnuto 
0 ponechání stoky a úpravě revizních šachet včetně výškového vyrovnání a doplnění poklopů na 
povrchu rekonstruované vozovky, aby byla v budoucnu umožněna revize stoky bez zásahu do 
zrekonstruované vozovky. Jedná se o novou skutečnost, zjištěnou v průběhu stavebních prací.



  

Příloha č. 2 

k Dodatku č. 1 k SoD S0185/2021 

  

Dodatek č. 1 - cenová rekapitulace 
Rekonstrukce objízdné komunikace v areálu CDH 
  

  
  
 

 

ODPOČET PŘÍPOČET CELKEM 

ZL č.01 - Veřejné osvětlení | 0,00 
ZL č.02 - Kontrola kanalizace I 0,00 
    Celkem dodatek č.1 | 0,00 246 525,89 246 525,89 
   



    

SOUPIS PRACÍ 

Stavba NK / 

Objekt: 

SO-VO 

Misto: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: JP-ČADIL s.r.o. 

| PČ S Kód Popis MJ 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] | 
  

Náklady soupisu celkem 

„Popis položky - 

  

kabel.lože z kop. písku rýha a 65cm tl. tl. 10cm. m m dn - 210000] 

  

Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně 

š. 50 cm, hl. 120 cm, v hornině tř. 3 MAN 
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, 

.izhominyt3 —— 

u Odvoz zeminy a vybouraných hmot dot Km B 

trubka ohebná KOPODUR 70 m 

    
fólie výstražná z PVC šířky 33cm m; 

      

 

210,000. 
 

  

| stožárové | pouzdro 

Pol25 M obetonování stožárového pouzdra               

  

PolS5 - (drát FeZn 10. / E (m | m 

2 000: 

4000 o 
225, 000   3
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

NK 

Objekt: 

SO - Kontrola kanal. 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Kód ipt TY 
p 

JP-ČADIL s.r.o. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

mJ gy 

n (K Root 

„BD Pern eee semen ens 

| 11K 115101202 

Práce a dodávky HSV 
"Výmena betonovách prvků, dodání nov

ých 7 

.. 4poklpali... o o ea isin iin 

„Zemní práce | 
Čerpání vody nad dopravní výšku doi0m | f 
průměrný přítok do 1000 l/min 

MJ Množství 

n
 

| hod | 

nd dO

"E 5,000 
S ON

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | 

 
 

 

  

 

  D 3. 

iia rocca its 

DBA — 

-+ apie 

| |4| k (908431118 

  

| 2K [50001212   
E | K 1071   

  

„Svislé a kompletní konstrukce a 
Monitoring soy jakékoli výšky na stávající 

kanalizaci... 

„Ostatní konstrukce a práce, bourání — z 
Čištění šachet průměru pies 80 do 120 cm a hl i 
do 5 m s odstraněním kalú do 0,1m — d 

(Příplatek za každý další i započatý 1m © 
„hloubky šachty.. 

AV AKAD pana MA 

Přesun áě - 
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