
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
         č. objednatele:17004251522 

 
která bude uzavřena dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení: 
 

Článek I - SMLUVNÍ STRANY     
                  
Objednatel:   Město Třebíč 

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč  
Zastoupené:  Mgr. Pavlem Pacalem, starostou města 

 IČ:   00290629 
  DIČ:   CZ00290629 
  Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč 

Číslo účtu:  329711/0100 
   94-716711/0710 

  Telefon:  568 896 111 
 
Zhotovitel:  CROSS Zlín, a.s. 
                      Se sídlem:  Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín 
  Zastoupen:   Ing. Tomáš Juřík, předseda představenstva 
  IČ:   60715286 

DIČ:   CZ60715286 
  Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. 

Číslo účtu:  5014504632/5500 
Telefon:  420 577 110 211 

  Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6274 
   
 

ČLÁNEK I. PREAMBULE 
 
I.1. Objednatelem a poskytovatel uzavřeli smlouvu o dílo na akci „Preference městské hromadné 

dopravy města Třebíč – Křižovatky“, jejímž předmětem je provedení stavebních prací. 
 
I.2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění. Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s 

ustanovením § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která by umožnila účast 
jiných dodavatelů, neboť se jedná o zkrácení termínu plnění oproti původnímu předpokladu. Jelikož 
termín realizace nebyl hodnoticím kritériem, neovlivní tato změna rovněž ani výběr dodavatele. S 
ohledem na skutečnost, že nedochází ke změně nabídkové ceny ve prospěch zhotovitele a zůstávají 
zachovány taktéž ostatní obchodní podmínky, není Dodatkem č. 1 změněna ani ekonomická 
rovnováha závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele. Změna závazku byla nutná a 
nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky, jak vyplývá z tohoto dodatku a 
jeho příloh. 

ČLÁNEK II. PŘEDMĚT DODATKU 

II.1. Čl. III., bod III.2. smlouvy o dílo se mění a doplňují tak, že nově zní: 
 
III.2 Provedení díla do:  do 7 měsíců od podpisu smlouvy, nejpozději však do 31. 8. 2023 
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ČLÁNEK 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
III.1. Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán 
na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 
 
III.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále. 
 
III.3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.  
 

V Třebíči dne        V Zlíně dne 

 

Objednatel:                    Zhotovitel: 

            Město Třebíč           CROSS Zlín, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

    _______________________     ________________________ 

            Mgr. Pavel Pacal                   Ing. Tomáš Juřík 
                    starosta                    předseda představenstva 

 


