
Čj. objednatele   
 

Stránka 1 z 5 

 

DODATEK č. 1  

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) č. 377 – 2018 – 529101,  

ze dne 24. 8. 2018, k „Realizaci polních cest VPC 8, VPC 9 v k. ú. Stanovice“  

(dále jen „dodatek“), 

uzavřený na základě nabídky na veřejnou zakázku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“),  

mezi smluvními stranami: 

 
Objednatel:                                                   
Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Chebská 48/73, Karlovy Vary 
zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou     

Krajského pozemkového úřadu pro 
Karlovarský kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Karlovy 
                                                                           Vary 
Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
        
Tel.: XXXXXXXXXXXX    
E-mail: t.valina(et)spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)  
 
a 
 
Zhotovitel:  Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a. s. 

Sídlo: Okounov 65, 431 51 Okounov 

zastoupený:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

tel./fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ID DS: d6wvb3x 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXX 

tel./fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Chomutov 

číslo účtu: 270335775/0300 

IČO: 250 28 316 

DIČ: CZ25028316 

 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 

1 751. 

 

(dále jen „zhotovitel“) . 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě 

o dílo č. 377 – 2018 – 529101, ze dne 24. 8. 2018, (dále jen „Smlouva“), v souladu 

s ustanovením Čl. XVIII, odstavec 3 Smlouvy. 

 

 

 

Čl. I. 

Vymezení rozsahu změn  

 

I. 1. 

Dochází ke změně Čl. III, odstavce 4 Smlouvy: 

Původní znění: 

Celková cena díla bez DPH 3 614 210,00 Kč 

DPH    758 984,00 Kč 

Celková cena vč. DPH 4 373 194,00 Kč 

 
Nové znění: 

Celková cena díla bez DPH 3 535 309,00 Kč 

DPH 742 415,00 Kč 

Celková cena vč. DPH 4 277 724,00 Kč 

 (u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých). 

 

Celková cena díla byla snížena o stavební práce začátku úseku „Napojení na ZÚ“, neboť toto 

napojení cesty je mimo obvod pozemkové úpravy.  

Snížení ceny o „Napojení na ZÚ“: 
Bez DPH                                                                                             78 900,70 Kč  
DPH                                                                                                    16 569,15 Kč  

Vč. DPH                                                                                               95 469,85 Kč 

 

 

Uvedené změny jsou provedeny v souladu s  § 222 odst. 4  zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Směrnicí Státního 
pozemkového úřadu pro zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 a její změny č. 4, kapitoly 6, 
oddíl 6.2., odstavec 6.2.5. 
 
Ostatní ustanovení Článku III Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 
 
 

 

I. 2. 

Dochází ke změně Čl. V., odstavce 1 Smlouvy: 
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Původní údaj: 

Dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 10. 2018. 
 

Nový údaj: 

Dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 10. 2019. 
 
 
 

I. 3. 

Dochází ke změně Čl. V., odstavce 6 Smlouvy: 

Původní údaj: 

Dílo bude provedeno v následujících termínech: 
a. Termín předání a převzetí staveniště:  

do 5. dnů od registrace na SZIF   
b. Termín zahájení stavebních prací:  

do 10 dnů od předání staveniště 
c. Termín dokončení stavebních prací:  

do 31. 10. 2018 
d. Termín předání a převzetí díla:  

do 31. 10. 2018 
( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla ) 

 

Nový údaj: 

Dílo bude provedeno v následujících termínech: 
e. Termín předání a převzetí staveniště:  

do 5. dnů od registrace na SZIF   
f. Termín zahájení stavebních prací:  

do 10 dnů od předání staveniště 
g. Termín dokončení stavebních prací:  

do 31. 10. 2019 
h. Termín předání a převzetí díla:  

do 31. 10. 2019 
( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla ) 
 
 
 

 

I. 4. 

Dochází ke změně Čl. V., odstavce 7 Smlouvy: 

Původní údaj: 

Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v  termínech uvedených v podrobném časovém 
harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro 
zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy 
jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se 
zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body- termíny jednotlivých fází stavby: 
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 
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Příprava pláně                                     - termín plnění do: 1.6.2018 
Položení podkladních vrstev             - termín plnění do: 15.7.2018 
Položení finálních vrstev                   - termín plnění do: 15.10.2018 
 
 

Nový údaj: 

Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v  termínech uvedených v podrobném časovém 
harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro 
zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy 
jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se 
zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body- termíny jednotlivých fází stavby: 
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 
 
Příprava pláně:                           - termín plnění do:          1. 6. 2019 
Položení podkladních vrstev:   - termín plnění do:         15. 7. 2019 
Položení finálních vrstev:          - termín plnění do:          15. 10. 2019 
                                                                                             
Původní termíny pro dokončení díla a uzlových bodů není možné dodržet z důvodu přidělení 

finančních prostředků ze státního rozpočtu na investice a dotace z PRV 2014-2020 

objednateli, až na rok 2019. 

 

 

I. 5. 

V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze 

dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů), bude doplněn nový odstavec 5, do Čl. XIV. Smlouvy „Povinnost mlčenlivosti 

a ochrana informací“: 

5. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít 
zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že 
přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou 
seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této 
smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel 
prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným 
způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, 
včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními 
údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné 
úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní 
opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 
(„GDPR") a dalších souvisejících právních předpisů. 

 
 

 
 

Čl. III. 

Závěrečná ustanovení  

 

1. Pokud v Dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 
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2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 

zhotovitel. Každý z nich má váhu originálu. 

3. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále 

v platnosti. 

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv, dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), v platném znění. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 Smlouvy přečetli a že souhlasí 

s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek Smlouvy nebyl podepsán v tísni, ani za 

nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 
 
 
 
V Karlových Varech dne: 14. 9. 2018       V Okounově dne: 13. 9. 2018 
 
 
 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              
 ……………………………………                                          …………………………………… 
Ing. Šárka Václavíková     XXXXXXXXXXXXX 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu   XXXXXXXXXXXXX 
pro Karlovarský kraj       


