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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000116 

číslo tohoto dodatku zhotovitele: .................. 

číslo smlouvy objednatele : 8500001151  

číslo smlouvy zhotovitele:  

 

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. 6) písm. c). 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

 

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: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel  

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail: posta@suspk.eu 

datová schránka: qbep485 

telefon: +420 377 172 101 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

Ing. Jana Mrázová, tel.: +420 7210977 829, e-mail: jana.mrazova@suspk.eu  

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň 

 

dále jen „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel: 

 

Petr Nevečeřal – zemní práce  

zapsaná v živnostenském rejstříku pod č. j.: MMP/131333/09-1  vedenou u    ŽÚ MMP   

sídlo:                 Postranní 1098/16, 326 00, Plzeň - Černice  

zastoupená:            xxxxxxxxxxxxxxx  

IČO:                 67116281   

DIČ:                        CZ7611222069   

telefon:                 xxxxxxxxxxxxx 

e-mail:                 xxxxxxxxxxxxx  

datová schránka:   --    

kontaktní osoba ve věcech technických:      

         xxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx  

dále jen „zhotovitel“ 
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II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Mezi smluvními stranami byla dne 1.8.2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: „III/18331 Raková – Veselá, rozšíření krajnice“  (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 SO 

101.2 - II/169 a II/145 Dlouhá Ves - Radešov, oprava povrchu, úsek A - km 0,060 - KÚ. 

Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku. 

 

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 95 878,25  Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: - 66 307,80 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) SOD 

bez DPH: 1 593 929,35 Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 29570,45  Kč bez DPH. 

 

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

bez DPH  1 623 499,80  Kč 

 

 

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 
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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. 

4.4 Zhotovitel  je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem  nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření. 

4.5 Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou. 

4.6 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. 

4.7 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. 

 

V. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- rozdílový výkaz výměr 

- změnový list 

 

 

objednatel :                 zhotovitel: 

V Plzni dne ___________     V ___________dne ___________ 

 

 

 

___________________________            _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.   Petr Nevečeřal 

Bc. Pavel Panuška                                                                                                                        

generální ředitel                                                                         

 

 

 

 
 

 

Návrh dodatku vyhotovil: Milena Mašková  dne 22.11.2017 


