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DODATEK č. 1  
 

ke smlouvě o dílo č.2014/1014/0874 
uzavřené dle §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník 

 

„Cyklostezka podél silnice II/333 v obci Břehy” 
 
 
 
 

Čl. I. Smluvní strany 
 
 

1. Objednatel: Obec Břehy 
Adresa: Bahníkova 8, Břehy, 535 01 Přelouč 
IČ: 00273392 
Zastoupený: Ing. Petrem Morávkem, starostou obce (dále jen objednatel) 

tel.: +420 466 959 618 
e-mail: brehy@obecbrehy.cz 
 

 
 

2. Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
Adresa: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice 
IČ 25253361 
DIČ CZ25253361 
Zastoupený Ing. Petrem Pejchou – předsedou představenstva (dále jen zhotovitel) 

tel., fax: 466 791 111, 466 310 361 e-mail: info@cht-pce.cz 
 
 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo: 

 
 
 
 

Tímto dodatkem se mění jen následující ustanovení základní smlouvy  
 

 
 

1)    Čl. III. Předmět smlouvy se doplňuje o následující znění: 
 

Předmětem dodatku č. 1 jsou především změny vyvolané vzájemnou koordinací 
stavebních činností spojených s realizací stavby „Rekonstrukce mostu ev. č. 333-006“, 
která přímo navazuje na budovanou smíšenou cyklostezku se společným provozem 
chodců a cyklistů. Dále jsou to drobné změny stavby vyvolané objektivními okolnostmi 
v období přípravy a realizace stavby. 

1. Jedná se o změnu způsobu vyústění kanalizačních přípojek odvodnění 
zpevněných ploch v úseku staničení ZÚ 0,000 km – 0,105 km. Z původně plánovaného 
vyústění přípojek volně do terénu byly tyto přípojky na základě vyjádření provozovatele 
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kanalizačního řadu napojeny pomocí útesů do kanalizačního potrubí, nacházejícího se 
v místě pod patou násypového tělesa. 

2. Další změnou je provedení většího rozsahu kácených dřevin a prací s tím 
spojených. Toto na základě objednatelem provedeného pasportu kácených dřevin. 

3. Další změna souvisí s koordinací stavebních prací s akcí „Rekonstrukce 
mostu ev. č. 333-006“, kdy bylo zjištěno, že v úseku staničení 0,237 km – KÚ 0,270 km 
dojde v rámci rekonstrukce mostu k zatrubnění otevřeného příkopu pod patou 
násypového svahu kanalizačním potrubím pr. 1000 mm. Součástí prací je obsyp potrubí, 
avšak není řešen násypový materiál na zásyp prostoru bývalého otevřeného příkopu do 
úrovně stávajícího okolního terénu. Tímto násypem dojde k možnosti provedení 
násypového tělesa pro konstrukci cyklostezky stejným způsobem jako na části 
cyklostezky bez otevřeného příkopu, tzn. sklonové poměry násypového svahu se sníží 
na požadovaný sklon 1:1,5 (stejný jako na ostatním úseku cyklostezky). Tímto opatřením 
odpadne potřeba zpevnění svahu zatravňovacími tvárnicemi, svah bude ohumusován 
zeminou, oset travním semenem a opatřen zpevňovací kokosovou rohoží. 

4. Poslední změna stavby se týká provedení jednostranného lemování 
základů stožárů VO osazením betonových palisád do betonového lože. Tento prvek 
slouží k optickému zakrytí obnaženého základu stožáru VO v šikmém svahu. Toto 
opatření je doporučeno ve výkresové části PD, avšak nebylo uvedeno ve výkazu výměr. 
Na základě požadavku objednatele bude tento prvek proveden. 
 
Z výše uvedených důvodů se mění rozsah předmětu díla. 
Rozsah změn a prací je dále podrobně specifikován v položkových rozpočtech a 
změnovém listu č. 1, které jsou jako příloha nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo.  
 
 
 

2)        Čl. IV. Cena plnění se mění a doplňuje takto: 
 

Na základě cenové nabídky a změnového listu č. 1 byla sjednána níže uvedená cena: 
 

Cena díla dle SOD bez DPH  5 398 357,44 Kč 
Změnový list č. 1 – dodatek č. 1 
Cena díla celkem SOD + dodatek č. 1 
------------------------------------------------- 
Vyčíslení DPH 21 % 

20 438,20 Kč 
5 418 795,64 Kč 

------------------------------------ 
1 137 947,08 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 6 556 742,72 Kč 
 
 
Fakturace ceny provedených prací bude rozdělena dle plnění jednotlivých částí etap výstavby po 
dílčím předání dokončených prací. 
V případě realizace akce s přispěním SFDI ČR bude každá faktura uhrazena ve 2 splátkách, 
přičemž první splátka bude odpovídat podílu vlastních zdrojů žadatele a druhá splátka výši 
příspěvku SFDI ČR. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou 
uvedeny v této měně. 
Splatnost faktur je stanovena na 30 dní ode dne doručení. 
Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže nebude splňovat 
veškeré stanovené náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti přerušena a nová 30tidenní 
lhůta splatnosti bude započata po obdržení opravené faktury.  
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Podkladem pro stanovení ceny díla jsou položkové rozpočty zpracované zhotovitelem a 
předložené v nabídce. Rozpočty jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené 
v těchto rozpočtech a rozpočtové přirážky (sazby VRN, KČD apod.) jsou pevné do data ukončení 
díla. 
Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy, popsány nebo 
specifikovány v projektové dokumentaci (je jedno či v textové nebo výkresové části).  

 

 

 

3)       Čl. V. Ostatní ujednání se mění bod 1a) takto: 
 

1. Zhotovitel a objednatel akceptují následující obchodní podmínky: 
 
1. a) dodací podmínky 
Termín zahájení zakázky: 24. 07. 2015 
Termín dokončení zakázky: 

Etapa výstavby od staničení ZÚ 0,000 km – 0,245 km (k mostnímu provizoriu v rámci 
realizace rekonstrukce mostu 333-006) bude dokončena nejpozději do 23. 10. 2015 

- na tento úsek bude provedeno dílčí předání dokončených prací. 
Etapa výstavby od staničení 0,245 km – KÚ 0,27058 km (po demontáži mostního 

provizoria v rámci realizace rekonstrukce mostu 333-006 dokončení cyklostezky s napojením na 
cyklostezku v místě mostu) bude dokončena nejpozději do 30. 4. 2016 
  

Vlastnické právo a přechod nebezpečí škody na díle v rozsahu díla zhotovitele přechází ze 
zhotovitele na objednatele dnem podepsání protokolu o předání a převzetí předmětu díla. 

 

 
 
 

4)           Čl. VIII. Závěrečná ustanovení 
 

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
 

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 
včetně  příloh a s celým obsahem dodatku č.1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek č.1 
nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran. 

V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení „Smlouvy o dílo“ beze změny. 

 

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
dvou vyhotoveních. 
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Přílohy: 
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 
Příloha č. 2 – Položkové rozpočty SO 101 
Příloha č. 3 – Harmonogram prací 
 
 
 
V Břehách dne 29. 9. 2015          V Pardubicích dne 30. 9. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ---------------------------------                      ------------------------------------- 
           Za objednatele         Za zhotovitele 
      
        Ing.Petr Pejcha  

         generální ředitel a předseda                      
                             představenstva  a.s. 


