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Dodatek č. 1  

ke SMLOUVĚ O DÍLO 
 

 

„Novostavba lávky CH-06, Lávka pro pěší - Zlatý Vrch, Cheb II“ 

 
mezi těmito smluvními stranami: 
 

1. objednatelem:    město Cheb 

 se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO:    00253979 

 DIČ:    CZ 00253979 

 Bankovní spojení:    

 Zastoupená:   Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města 

 

a 

 

   2. zhotovitelem:    LEMONTA s.r.o. 

        zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 9424 

       se sídlem:            Chebská 53, 356 01 Sokolov 

       IČO:                  25216023 

       DIČ:                   CZ25216023  

       Bankovní spojení:   

    

       zastoupená:    Milanem Kriškem, jednatelem společnosti 
 

 

Preambule 

 

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně stávající 
smlouvy o dílo č. INV-71/2022 ze dne 13.06.2022 (dále jen „smlouva o dílo“), spočívající ve změně 
ceny díla tak, jak je ujednáno ve změnovému listu č. ZL1 ve výši víceprací 430 540 Kč bez DPH a 
ve výši méněprací 103 835 Kč bez DPH. Tyto skutečnosti objektivně nastaly až v průběhu realizace 
předmětného díla a objednatel ani zhotovitel je nebyli schopni s náležitou péčí dopředu předvídat. 
Jedná se o dotovanou část projektu bez časového dopadu na konečný termín dokončení stavby.  
 

Změnový list se týká změny způsobu odtěžení zeminy pro založení opěr lávky. Dle původního řešení 
navrženého projektantem  mělo být podloží pod oběma opěrami ve třídě těžitelnosti I 
skupiny 3, tj. běžná zemina. Po odkrytí svrchní vrstvy zeminy u opěry A bylo odhaleno skalní podloží 
v celém rozsahu nutného výkopu po založení opěry lávky. Na skalní podklad bylo naraženo i u opěry 
B v rozsahu 20 % kubatury nutné k odtěžení. Na stavbu byl přivolán geolog, který měl posoudit 
navržený způsob založení a určit nové zatřídění podloží. Geolog zatřídil skalní podloží do tř. 
těžitelnosti III skupiny 6 dle ČSN 73 3050. Vše bylo stvrzeno zápisem do stavebního deníku dne 
11.08.2022 a 17.08.2022. 

I. Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se dohodly dodatkem č. 1 na následující změně výše uvedené smlouvy o dílo: 
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Původní znění odstavce č. 1. článku VII. Cena díla smlouvy o dílo: 

 

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu 
za řádné provedení díla ve výši:  

            Cena bez DPH   11 242 296 Kč  

            DPH 21 %    2 360 882 Kč  

                   Cena celkem včetně DPH  13 603 179 Kč             

     

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním: 

  

1.  Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu 
za řádné provedení díla ve výši: 

  Cena bez DPH   11 569 001,00 Kč  

            DPH 21 %    2 429 490,21 Kč  
            Cena celkem včetně DPH  13 998 491,21 Kč   

 

 

II. Závěrečná ustanovení 
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 
 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném 
registru v souladu s uvedeným zákonem. 
 

  

 

V Sokolově dne…………….                                    V Chebu dne ………………... 
 

 

 

 

______________________      _______________________ 

za zhotovitele        za objednatele 

     Milan Kriško, jednatel             Mgr. Antonín Jalovec, starosta   
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