
EVROPSKÁ UNIE 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program 

MINISTERSTVO 
PRO MfSTNf 
ROZVOJ C:R 

Číslo smlouvy objednatele: 

Číslo smlouvy zhotovitele: 

DODATEK č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO 

na zhotovení stavby na akci 
,,Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích" 

uzavřené dle§ 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník") 

1.1. Objednatel 
Sídlo 
Statutární orgán 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních 
b) ve věcech technických 
ICQ 
DIČ 
Bankovní ústav 
Číslo účtu 
Tel. 
E-mail 

1.2. Zhotovitel 
Sídlo 
Statutární orgán 
Zapsán v obchodním rejstříku 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních 

b) ve věcech technických 

IČO 
DIČ 
Bankovní ústav 
Číslo účtu 1 

Tel. 
E-mail 

1. SMLUVNÍ STRANY: 

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o. 
Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín 
JUDr. Josef Valenta, ředitel 

JUDr. Josef Valenta, ředitel 
Ing. Josef Sýkora, provozně ekonomický náměstek 
62182137 
CZ62182137 
česká spořitelna, a.s. 
1400012339/0800 
577 056 930 
josef.sykora@zzszk.cz 

MANAG,a.s. 
Zarámí 92, 760 01 Zlín 
Ing. Jiří Jureček, předseda představenstva 

u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 984 

Ing. Roman Kavečka, člen představenstva 

Ing. Antonín Suchý, člen představenstva 

479 06 898 
CZ47906898 
Komerční banka, a.s. 
1117205661/100 
577 584 101 
zlin@manag.cz 

1 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. 
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*** * * * * * * *** 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program 

2. PREAMBULE 

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ C:R 

2.1 . Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 
24.11.2021, na zhotovení stavby na akci: 

,,Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích" 

(dále jen .Smlouva") 

1. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č. 1 je změna předmětu díla, která spočívá v 
provedení: 

• dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 01 a které nebyly 
obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby. 
Změnový list č. 01 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku Smlouvy. 
Rozsah díla se upravuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve Změnovém listu č. 01. 
Úprava rozsahu díla je nezbytná pro pokračování stavebních prací a následné úspěšné dokončení 
díla. 

Původní cena za Dílo sjednaná ve Smlouvě, tj. částka 92 436 938,56 Kč (bez DPH), se v souvislosti 
se Změnovým listem č. 01 zvyšuje o 1 217 608,88 Kč (bez DPH) na celkovou částku 93 654 547,44 
Kč (bez DPH). 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA 

3.1 . V článku 2., odstavci 2.8. Smlouvy se z důvodů výše uvedených doplňuje nový bod 2.8.29, který zní 
takto:: 

2.8.29. Provedení prací a dodávek dle změnového listu č. 01 (příloha č. 3 této smlouvy). 

4. ZMĚNA CENY DÍLA 

4.1. Článek 5. odst. 5.2. Smlouvy se mění a po změně zní: 

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znem 
pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této 
smlouvy, která činí: 

93 654 547,44 Kč (bez DPH) 

(slovy: devadesáttřimilionůšestsetpadesátčtyřitisícpětsetčtyřicetsedm korun českých a čtyřicetčtyři haléřů) 

19 667 454,96 Kč DPH 21 % 

113 322 002,40 Kč (včetně DPH) 

(slovy: jednostotřinácbnilionůtřistadvacetdvatisícdvě koruny české a čtyřicet haléřů) 

5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ 

5.1 . V Čl. 23. odst. 23.11. Smlouvy se za první větu přidává druhá věta, která zní: 
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EVROPSKÁ UNIE 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program 

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ~R 

Přílohou č. 3 a nedílnou součástí této smlouvy je Změnový list č. 01. 

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

6.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku je 
realizována (vzhledem k charakteru díla jako celku a povaze jednotlivých změn - víceprací, méněprací a 
aktuálnímu stavu - rozestavěnosti prací} v souladu s ustanovením §222, odst. 4 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen .ZZVZ"). Změna závazku ze 
Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku tak není podstatnou změno4_ závazku. 

6.2. Ostatní ujednáni Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. 

6.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. 
osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá učinnosti dnem jeho uveřejněni v registru smluv dle§ 
6 zákona č. 340/2015 Sb. 

6.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

6.5. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních, z nichž zhotovitel 
obdrží 1 stejnopis a objednatel obdrží 2 stejnopisy. 

Ve Zlíně dne 

Objednatel: 

JUDr. 
Josef 
Valenta 

Digitálně 

podepsal JUDr. 
Josef Valenta 
Datum: 
2022.06.30 
07:38:08 +02'00' 

JUDr. Josef Valenta 
ředitel 

Zdravotnická záchranná služba 
Zlínského kraje, p.o. 

Ve Zlíně dne 

Zhotovitel: 

Ing. 
Roman 

Digitálně 

podepsal Ing. 
Roman Kavečka 
Datum: 

... -K~y ~-~~~!~~~~~:~~2·00· 
člen představenstva 

MANAGa.s. 

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. 

Strana 3 




