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Dodatek č.3  ke smlouvě o dílo ze dne 7.12.2016 
 

na provedení díla „Nemocnice Znojmo – rekonstrukce a dostavba, II. etapa – 2. část, akce II – 
objekt C2 – ORKO“, uzavřené dle §2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb. Občanského  zákoníku ( dále jen 
„smlouva“) 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
1. Objednatel 

 
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace 
zastoupená:     MUDr. Miroslavem Kavkou, MBA, ředitelem  
se sídlem:     MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo 
IČO:      00092584 
DIČ:      CZ00092584 
plátce DPH:    ANO 
bankovní spojení (číslo účtu):   xxx 
telefon:     xxx 
e-mail:      xxx 
 

(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
2. Zhotovitel 

 
PKS stavby a.s. 
zastoupená:     Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva 
se sídlem:    Brněnská 126/38,  591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO:      46980059 
DIČ:      CZ46980059 
plátce DPH:    ANO 
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd.B, vložka 930 
bankovní spojení (číslo účtu):  xxx 
telefon:     xxx 
e-mail:     xxx 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 
 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2, kterým se smlouva o dílo 
uzavřená mezi smluvními stranami dne 7.12.2016  ve znění dodatků 1 až 2 mění a doplňuje 
následovně:  
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II. Předmět dodatku 

 
 1. Předmětem tohoto dodatku č.3  ke  Smlouvy o dílo ze dne 7.12.2016 ve znění dodatků 1 
 až 2   (dále jen Smlouva), je změna předmětu díla a celkové ceny díla v důsledku nutnosti 
 provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a 
 které jsou nezbytné pro provedení díla  ( rekapitulace dle změnových listů  + 97 223,- Kč bez 
 DPH)   
 
 2. Z výše uvedených důvodů  se v Článku V.  Cena,   r u š í   cena  za provedení díla uvedená 
 v odst.  16. Smlouvy a text  tohoto odstavce se nahrazuje novým textem ve znění : 
  
 16.  Cena za provedení Díla činí 24 849 252,- Kč bez DPH  (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla je 
 podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu 
 stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) , který tvoří přílohu Smlouvy o dílo a 
 v tabulce evidence změnových listů-součtové, která tvoří přílohu Dodatku č. 3 ke Smlouvě o 
 dílo. 
 

3.Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a 
v platnosti.  

 
III. Závěrečná ujednání 

 
1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 

 
2. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu. 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti 

jakéhokoliv omylu, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
připojují níže své vlastnoruční podpisy. 

 
 

           Příloha dodatku č. 3 : Tabulka evidence ZL součtová 
 
 
Ve Znojmě dne 12. 6. 2017                  Ve Žďáře nad Sázavou dne 5. 6. 2017  
 
MUDr. Miroslav Kavka     PKS stavby a.s. 
MBA, ředitel      Ing. Petr Pejchal 
       předseda představenstva 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
Objednatel      Zhotovitel 
 

 
                                                      Ing. Jaroslav Kladiva 

                                                                         pověřený člen představenstva 
 

  
 ___________________________________  


