
 
 

 
 
 

VZ/020/2016 

 
DODATEK Č. 10 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

 

na realizaci veřejné zakázky  

„Litom ěřice, Palachova ulice – výb ěr dodavatele stavebních prací“ 

 
 
Město Litom ěřice 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika 
IČO: 00263958 
DIČ: CZ00263958   
zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města  

(dále jen „Objednatel “) 

na straně jedné  

 
a 
 
EUROVIA CS, a.s. 
se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
IČO: 45274924 
DIČ: CZ45274924 
zastoupena: Ing. Romanem Hekem, ředitelem závodu Ústí nad Labem, na základě plné moci 
zapsaná v rejstříku Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 1561 
Bankovní spojení: XXXXX   

(dále jen „Zhotovitel “) 

na straně druhé 

 
(společně dále jen „Smluvní strany “ nebo každá jednotlivě „Smluvní strana “) 
 

 
uzavírají tento: 

 
Dodatek ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky  

„Litoměřice, Palachova ulice – výběr dodavatele stavebních prací“  
(dále jen „Dodatek “): 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 7.3.2017 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Litoměřice, 
Palachova ulice – výběr dodavatele stavebních prací“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 7.3.2017, 
dodatku č. 2 ze dne 25.5.2017, dodatku č. 3 ze dne 12.10.2017, dodatku č. 4 ze dne 30.10.2017, 
dodatku č. 5 ze dne 12.1.2018, dodatku č. 6 ze dne 7.3.2018, dodatku č. 7 ze dne 18.4.2018, 
dodatku č. 8 ze dne 22.6.2018 a dodatku č. 9 ze dne 9.8.2018 (dále jen „Smlouva “). 
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1.2. Účelem (důvodem) tohoto Dodatku ke Smlouvě je dále sjednání těchto nepodstatných změn 
závazků ze Smlouvy podle § 222 odst. 4 ZZVZ, když tyto změny nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky a hodnota změn v součtu je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou 
zakázku a zároveň je nižší než procentní limit původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku na stavební práce stanovený v cit. ust. ZZVZ 

1.2.1. Osazení podzemních kontejnerů – z důvodu dodatečného návrhu osazení podzemních 
kontejnerů je nutno provést hloubení jámy včetně betonové desky. Došlo k vytipování 
plochy vhodné pro osazení – bez inženýrských sítí. Na základě těchto požadavků 
dochází k úpravě projektu – změny v uspořádání ploch, tak aby kontejnery mohly být 
osazeny. 

1.2.2. Úprava parkovacího stání – z důvodů dodatečného návrhu osazení podzemních 
kontejnerů bude nutné upravit parkovací stání v prostoru kontejnerů. 

1.2.3. Úprava prostoru vjezdu u domu č.p. 614/10 - na základě podnětu majitelů nemovitosti 
bylo rozhodnuto o zřízení vjezdu do domu, zrušení ostrůvku zeleně a přesunutí stromu 
na jiné místo mezi parkovací stání. Navrhované chodníkové plochy jsou nahrazeny 
dlažbou pro vjezd. Vzhledem k poloze vjezdu v nároží křižovatky dochází k osazení 
dlážděné plochy, zamezující pojíždění. 

1.2.4. Změna osazení 62,91 m drenážního potrubí – z důvodu změn spádů vozovky (tato 
změna byla řešena předchozím dodatkem č. 9, čl. 1.3.1), nebude potřeba osazovat 
62,91 m drenážního potrubí. 

1.2.5. Dodatečné drobné úpravy dopravního značení – na základě požadavků obyvatel ulice 

Palachova rozhodl investor o změně dopravního režimu z obousměrného na 

jednosměrný. Tato změna nemá vliv na užitné vlastnosti stavby. 

1.2.6. Posun květníků a přesun 1 ks stromu z ostrůvku před č.p. 614/10 do jednoho z těchto 
květníků – v ulici Palachova bylo na základě provozních zkušeností rozhodnuto 
o umístění květníků ne do jednoho stání, ale na jejich osu. Nově navržené řešení bude 
mít přínos jak z hlediska provozu, tak i životnosti výsadby 

1.3. Ocenění dodatečných stavebních prací bylo provedeno v souladu se způsobem uvedeným ve 
Smlouvě, tzn. dle jednotkových cen položek, které se nachází ve Výkazu výměr, u nových 
položek dodatečných stavebních prací byla pro stanovení ceny použita položka dle použité 
cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní (položka dle URS mínus 10 %). 

2. ZMĚNA SMLOUVY 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva mění způsobem uvedeným ve Změnovém listu č. 9, 
který tvoří přílohu tohoto dodatku. 

2.2. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na změny Smlouvy sjednané tímto dodatkem, nově 
Cena Díla dle čl. 5.1 Smlouvy činí: 

cena dle Smlouvy bez DPH:              22.976.904,11 Kč 

vícepráce bez DPH:            131.093,32 Kč 

méněpráce bez DPH        - 40.477,84 Kč 

cena celkem bez DPH   23.067.519,59 Kč 

DPH ve výši 21%:                           4.844.179,11 Kč 

cena v K č včetně DPH:    27.911.698,70 Kč 

                  slovy: dvacetsedmmilionůodevětsetjedenácttisícšestsetdevadesátosm 70/100 korun  
českých 



 3 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. Tímto dodatkem se zejména nemění termíny 
plnění Zhotovitele sjednané ve Smlouvě. 

3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:  

• příloha č. 1 – Změnový list č. 9 
• příloha č. 2 – Změnový výkaz výměr  

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

3.4. Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží 
Objednatel a jeden Zhotovitel. 

 

 

Objednatel  
 
V Litoměřicích dne  
 
 
 
 
 
 
 

Zhotovitel  
 
V Ústí nad Labem dne 
 

 
 

............................................. 
Město Litoměřice 

Mgr. Ladislav Chlupáč 
starosta 

.............................................. 
EUROVIA CS, a.s. 

Ing. Roman Hek 
ředitel závodu Ústí nad Labem 

na základě plné moci 
 


