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DODATEK č. 3 
Smlouvy o dílo

č. objednatele ID 103506 ze dne 30. 5. 2017 
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), na akci:

Střední průmyslová škola Třebíč - demolice a výstavba pavilonu B, 
rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - etapa B

1. Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci smluvní: 
k jednání ve věcech technických: 
tel./E-mail:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:
(dále jen „stavebník")

Zhotovitel:
se sídlem: 
zastoupený:

zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické:
Tel./fax:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:
zápis v obchodním rejstříku

2. Předmět dodatku smlouvy
Předmětem tohoto dodatku č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 30. 5. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze 
dne 17. 5. 2018 a Dodatku č.2 ze dne 21. 8. 2018 je změna předmětu díla a ceny díla v 
důsledku nerealizovaných stavebních prací v průběhu realizace díla. Tyto nerealizované 
práce nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné 
změny původního závazku.

Kraj Vysočina
Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana kraje pro oblast
ekonomiky a majetku
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla
Ing. Jiří Krejčí,
564 602 225/724650273, kreici.i@kr-wsocina.cz
70890749
CZ70890749
Sberbank CZ, a. s.
4211080571/6800

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva
Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti
Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek
Petr Malaník, vedoucí projektu
566 697 201 / 566 697 385
46980059
CZ46980059
Moneta Money Bank a.s.
175972792/0600
u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 930

1/3



Kraj Vysočina

Smluvní strany se proto dohodly s odvoláním na ustanovení cl. 2, 4 a 13 Smlouvy na 
uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

ČI. 2. Předmět díla se mění a doplňuje takto:
Dosavadní předmět smlouvy se mění v rozsahu méněprací uvedených v přiloženém 
položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

ČI. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:
Cena díla před uzavřením dodatku č. 3:
Cena díla bez DPH: 119 159 802,49 Kč
DPH 21 %: 25 023 558,53 Kč
Cena díla celkem s DPH činí: 144 183 361,02 Kč

slovy: jedno sto čtyřicet čtyři miliony sto osmdesát tři tisíce tři sta šedesát jedna koruna 
česká, 2 haléře

Cena méněprací dle dodatku č. 3: 
Cena méněprací díla bez DPH:
DPH 21%:

Cena méněprací celkem s DPH činí:

- 50 558,20 Kč
- 10 617,22 Kč 
-61 175,42 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 3;
Cena díla bez DPH:
DPH 21%:
Cena díla celkem s DPH činí:

119 109 244,29 Kč 
25 012 941,31 Kč 

144 122 185,60 Kč
slovy: jedno sto čtyřicet čtyři miliony sto dvacet dva tisíce sto osmdesát pět, 60 haléřů

3. Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním 
celého textu tohoto Dodatku i Smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné 
správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 
zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným 
způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění

2/3



Kraj vysočina

zákonné povinnosti je Dodatek do 3 měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého 
začátku.
Dodatek č. 3 Smlouvy je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 
dvou vyhotoveních.
Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 3 ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, 
porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Příloha: položkový rozpočet změn

Ve Žďáre nad Sázavou dne Pí: 2018 v Jihlavě, dne Pí:,..2010 

Za zhotovitele

Brněnská 126/38 
S91 01 Žďár nad Sáz, 
- CIČ: CZ46980059 
“ T4 REPUBLIC

Ing. Petr Pejchal 
předseda představenstva

Ing. Martin Kukla 
náměstek hejtmana kraje 
pro oblast ekonomiky a majetku
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Protokol o změně díla Změnový list č. 51
Předmět díla Nerealizované práce

Objekt Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B
Objednatel Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava

Zhotovitel PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Ždár nad Sázavou
TDI EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža

Projektant AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov

Popis změny: Nerealizované práce

Změnu vyvolal: Zhotovitel
Jedná se o změnu: zúžení předmětu díla X

úprava předmětu díla

& nepředvídané práce realiz, a hrazené nad rámec díla
Ě Způsob projekčního řešeni změny:
O
9 zápis do SD, KD X

■o dokumentace pro provedeni stavby
dodatek k PD
dokumentace skutečného provedeni

Jiné

O oceněni změny předložil: Zhotovitel
o ^O g' náklady na změnu bez DPH -50 558,20 i
o *o•^1
9 N■o

výše DPH sazba: 21% -10 617,22
náklady na změnu v£. DPH ~61175,42

*3 údaje o dosud schválených zrninách jsou uvedeny v tabulce evidence zrnin i. 1
1
s

Termín realizace změny:
Vliv změny na termín dokončeni díla:

E Změnu odsouhlasil jméno datum podpis

C Objednatel: Ing. JIH Krejčí
9(0CQ TDS: p. Josef Broža
£3 Projektant: p. Michal Tomášek
Oa Uživatel: Ing. Zdeněk Borůvka
■co Zhotovitel: p. Petr Malanlk

př
ílo

hy

Přílohy:
1 - Výkaz výmér - položkový rozpočet, kalkulace
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Změnový list č.51 - nerealizované práce
Akce: SPŠ Třebíč - výstavba pavilonu B

Položkový rozDočet

Stavba: SPST výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny
Objekt: Změnový list £.51

p.e. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (KE)
Díl: 8 Trubní vedení

1 9001
Vybudování kontrolovaného pásma, hygienické smyčky a materiálové propusti 
(obvodový plášť 6 ks,, interiér 9 ks) kpl -9,000 4 044,66 -36 401,90

z 8002

instalace tiltraCnich jednotek vybavenycn HfcPAfiltraci a možnosti požiti
predfíitrů M5 a 04 v, průměrném hodinovém výkonu na jedno KP 12 000m3 
dle bilančního vzorce, denní výměna filtrů M5 a kpl -7,000 2 022,33 -14156,30

Celková cena ZL č.51 bez DPH “50 558,20 Kč
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