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Dodatek č. 4 
smlouvy o dílo 

(dále jen „dodatek“) 

uzavřené dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo tohoto dodatku objednatele č.1:   850 000 1205 

číslo tohoto dodatku objednatele č.2: 

číslo tohoto dodatku objednatele č.3: 

číslo tohoto dodatku zhotovitele: 

číslo smlouvy objednatele č.1: S236/16 

číslo smlouvy objednatele č.2: 2016/003389 

číslo smlouvy objednatele č.3: 2016/0198 

číslo smlouvy zhotovitele: správce: 030/16/0330/I 

 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ   

 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel č. 1: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň 

statutární orgán: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, generální ředitel  

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail: xxxxxxxxxxx@suspk.eu 

datová schránka: qbep485 

telefon: +420 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

xxxxxxxxxxxxxxxx, tel. +420 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx@suspk.eu 

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č.1“) 

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň 

dále jen „objednatel č. 1“ 

1.2. Objednatel č. 2: 

Statutární město Plzeň   

sídlo: náměstí Republiky 1/1, PSČ:306 32, Plzeň 

zastoupené xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím Odboru investic Magistrátu města Plzně  

Škroupova 5, Plzeň, PSČ 301 00 

e-mail: xxxxxxxxxxxxx@plzen.eu   

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO:  000 75 370 

DIČ: CZ00075370 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: +420 xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx@plzen.eu  (dále jen 

„kontaktní osoba objednatele č.2“) 

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:  

dále jen „objednatel č. 2“ 

mailto:xxxxxxxxxxx@suspk.eu
mailto:xxxxxxxxxxxxx@suspk.eu
mailto:xxxxxxxxxxxxx@plzen.eu
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1.3.   Objednatel č. 3:  

VODÁRNA PLZEŇ a.s.   

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574 

sídlo: Malostranská 2, Plzeň, PSČ 317 68  

          IČO: 25205625 

DIČ: CZ25205625 

Zastoupená ve věcech smluvních:  xxxxxxxxxxxxxxxxx, generální ředitel 

          e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx@vodarna.cz   

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zastoupení ve věcech technických:  

xxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail:xxxxxxxxxxxxxxxx@vodarna.cz 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@vodarna.cz 

 

dále jen „objednatel č. 3“ 

 

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak. 

 

 

 

1.1. Zhotovitel: 

společnost: Společnost Letkovská ulice Plzeň 

sídlo: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň,  

          Lobezská 74, 326 00 Plzeň   

zastoupený (jméno, funkce):  Ingxxxxxxxxxxxx, vedoucím odštěpného závodu oblast Čechy západ, 

EUROVIA CS, a.s., na základě plné moci, řádně oprávněným podepisovat jménem a ve prospěch 

Společnost Letkovská ulice Plzeň 

 

Společník 1 – správce: 

obchodní firma: EUROVIA CS, a.s. 

zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561 

sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 

          zastoupený (jméno, funkce): xxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím odštěpného závodu  

          Čechy západ, na základě plné moci   

          IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924 

          datová schránka: bjpdzta 

          tel. 376 901 255 

          kontaktní osoba ve věcech technických:  

          xxxxxxxxxxxxxxxxxxx tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx@eurovia.cz  

          xxxxxxxxxxxxxxxxxx., hlavní stavbyvedoucí, e-mail: xxxxxxxxxxxx@eurovia.cz (dále jen „kontaktní   

          osoba zhotovitele“) 

 

          korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:  

          EUROVIA CS, a.s. 

Lobezská 74, 326 00 Plzeň 

 

Společník 2: 

obchodní firma: BERGER BOHEMIA a.s. 

sídlo: Klatovská 410, 320 64 Plzeň 

mailto:xxxxxxxxxxxxxxxx@vodarna.cz
mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@vodarna.cz


 

Stránka 3 z 5 

          zastoupený (jméno, funkce): xxxxxxxxxxxx, předsedou představenstva a xxxxxxxxxxxxxxxxx, 

členem představenstva   

          IČO: 45357269 DIČ: CZ45357269 

 

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Mezi smluvními stranami byla dne 22. 7. 2016 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

zhotovení stavby: „III/18019 Rekonstrukce Letkovská ulice, Plzeň-Božkov" 

(dále jen „SOD“). 

 

 

III. ZMĚNA SOD 

3.1 S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a 

služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto 

dodatku. 

3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový 

list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu 

3.2.1 Pro objednatele č. 1: 

ZL1 SO 101.1 - Rekonstrukce Letkovské ulice – komunikace 

ZL1a SO 101.1 – Rekonstrukce Letkovské ulice – komunikace – dodatečné stavební práce 

ZL2 SO 202 - Opěrná zeď 

ZL3 SO 101.1 - Rekonstrukce Letkovské ulice – komunikace - odpočty 

ZL4 SO 302.1 - Přípojky uličních vpustí – odpočty 

ZL5 SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady - odpočty 

3.2.2 Pro objednatele č. 2: 

ZL6 SO 401 - Veřejné osvětlení 

ZL7 SO 103 - Rekonstrukce Kristinovské ulice 

ZL8 SO 101.2 - Rekonstrukce Letkovské ulice – chodníky 

ZL9 SO 102 - Rekonstrukce Okružní ulice 

Změnové listy vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku. 

 

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

3.3.1 Pro objednatele č. 1: 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 210 254,92 Kč bez DPH 

b) vícepracím v celkové hodnotě: 1 958 875,50 bez DPH – dodatečné stavební práce na 

objízdných trasách a přístupových komunikací  

c) méněpracím v celkové hodnotě: -1 781 186,15 Kč bez DPH 
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3.3.2 Pro objednatele č. 2: 

d) vícepracím v celkové hodnotě: 769 859,50 Kč bez DPH 

e) méněpracím v celkové hodnotě: -361 969,96 Kč bez DPH 

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně: 

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a)  a dle čl. 3.4.2 dodatku č. 3 SOD 

bez DPH:  40 187 231,65 Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 795 833,81  Kč bez DPH. 

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  40 983 065,46 Kč  

 

3.4.3 Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. d) SOD 

bez DPH:  14 459 573,89 Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 387 944,27 Kč bez DPH. 

3.4.4 Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  14 847 518,16 Kč 

3.4.5 Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle dodatku č. 3 SOD 

bez DPH:  20 452 320,12 Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 407 889,54 Kč bez DPH. 

3.4.6 Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  20 860 209,66 Kč 

 

3.4.7 Cena díla za část díla pro objednatele č.3 dle dodatku č.3 SOD 

bez DPH:  5 275 337,64 Kč 

          se tímto dodatkem nemění. 

3.5  Na základě dodatečných stavebních prací na objízdných trasách a přístupových komunikací, mění se 

znění čl. III. ZMĚNA SOD,  odst. 3.5. dodatku č. 3 SOD takto:  termín plnění do 30.9.2017 se mění na 

nový do 15.11.2017. 

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému 
zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. 
tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující 
parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí 
objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 
předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo 
důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového 
zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně 
označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.  

4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1. 

4.4 Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo 

případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho 

účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 
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4.5 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

4.6 Tento dodatek je vyhotoven v devíti stejnopisech, z nichž objednatel č. 1 obdrží tři a objednatel č. 2, 

objednatel č. 3 a zhotovitel po dvou stejnopisech. 

4.7 Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, se nemění. 

V. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí tohoto dodatku a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- Odsouhlasené změnové listy 

 

 

objednatel č. 1 :       zhotovitel: 

 

V Plzni dne  27.9.2017               V Plzni dne  27.9.2017  

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.                             Společnost Letkovská ulice Plzeň  

xxxxxxxxxxxxx        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

generální ředitel        vedoucí odštěpného závodu oblast Čechy západ  

   EUROVIA CS, a.s. 

                                                                                                                                         na základě plné moci  

                                                                                  
 

objednatel č. 2 :  

 

V Plzni dne ___________      V Plzni dne ___________ 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Statutární města Plzeň     BERGER BOHEMIA a.s. 

xxxxxxxxxxxxxxxxx      xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

vedoucí Odboru investic MMP     předseda představenstva 

 

 

objednatel č. 3 :  

 

V Plzni dne ___________ 

___________________________ 

        BERGER BOHEMIA a.s. 

        xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

        člen představenstva 

___________________________ 

VODÁRNA PLZEŇ, a.s. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

generální ředitel VP 

 
 


