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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen dodatek č.1) 
Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z tohoto dodatku č. 1 vyplývajících se bude 

řídit příslušnými ustanoveními dodatku č. 1 a  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále též „NOZ“) 
 __________________________________________________________________________  

Smluvní strany 

Objednatel: Obec Úsilov 

Se sídlem: Úsilov 33, 345 06 p. Kdyně 

IČ:   00572535 

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: 

Miroslav Sláma, starosta obce, tel. +420 379797389, e-mail: ou@usilov.cz 

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických: 

technický dozor stavebníka, který bude určen při předání a převzetí stavby zápisem do stavebního 

deníku 

(dále jen objednatel) 

a 

Zhotovitel: VAK SERVIS s.r.o. 

Se sídlem: Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy 

IČ:   26375869 

DIČ:   CZ26375869 

Spisová značka: C 16401 vedená u Krajského soudu v Plzni 

Zhotovitel je plátcem DPH. 

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: 

Mgr. Michal Mareš, tel. +420 723 642 546, e-mail: vakservis@ktnet.cz 

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických: 

Mgr. Michal Mareš, tel. +420 723 642 546, e-mail: vakservis@ktnet.cz 

stavbyvedoucí: 

Mgr. Michal Mareš, tel. 723 642 546, e-mail: vakservis@ktnet.cz 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Klatovy 

číslo účtu:  78-2826390227/0100 

(dále jen zhotovitel) 
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Oddíl I. 

Předmět dodatku č. 1 

I. Předmět dodatku č. 1 

1. Předmětem dodatku č. 1 je změna níže uváděných ustanovení smlouvy o dílo č. 2/2021, na 

akci pod názvem  KANALIZACE A ČOV ÚSILOV. 

 

 

 
Dne 29.3. 2022 byl objednatel zhotovitelem dopisem č. 048/2022, odesláno přes datovou 

schránku,  vyzván k součinnosti pro jednání o časovém a finančním vlivu na smlouvu o dílo 

pod výše uvedeným názvem.  

Zároveň smlouva o dílo pod výše uvedeným názvem nenabyla účinnost v předpokládaném 

termínu 12/2021, ale v 07/2022. 

Po předání informace objednatele zhotoviteli o vydaném rozhodnutí o poskytnutí dotace ze 

strany Ministerstva zemědělství došlo v rámci součinnosti objednatele a zhotovitele 

k přecenění předmětu díla. 

Na základě výše uvedených skutečností se obě strany dohodly na změnách těchto 

ustanovení smlouvy o dílo č. 2/2021: 

 „II. Termín a místo plnění“ a „III. Cena za Dílo“, tak že jsou zrušeny 

v celém rozsahu a nahrazeny těmito ustanoveními v tomto znění: 

  

 II. Termín a místo plnění 

1. Termíny plnění: 

Předání a převzetí staveniště: 
do 5 kalendářních dnů po podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě 

o dílo č. 2/2021 

Zahájení stavebních prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště 

Dokončení stavebních prací: 
nejpozději do 640 kalendářních dní od nabytí účinnosti 

Smlouvy o dílo 

Předání a převzetí díla: 
nejpozději do 7 kalendářních dní po dokončení stavebních 

prací, včetně předání všech dokladů 

2. Místo plnění předmětu SoD:  obec Úsilov, Plzeňský kraj 

3. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení 

s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo 

zhotovitele (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní, 

kolik trvaly tyto okolnosti. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je 

povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude 

zároveň učiněn zápis do stavebního deníku. 
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4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto SoD, 

není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je 

podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení. 

Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a 

koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout 

zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud 

nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky 

 

III. Cena za Dílo 

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou 

dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací 

se sjednává ve výši: 

 
Kč bez DPH DPH Kč včetně DPH 

Cena celkem 16 654 167,83  3 497 375,24 20 151 543,07 

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje 

všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním 

stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek 

zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou č.1 SoD. 

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 

SoD musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele 

a následně potvrzeny formou písemného dodatku k SoD.  

3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 

odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné 

části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné 

jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků 

stavebních prací ÚRS platné k podpisu této SoD. Nebudou-li položky uvedené ani v ceníku 

ÚRS, budou ceny stanoveny dohodou obou smluvních stran. Práce, které se nebudou 

provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách. 

4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že 

dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu 

DPH pro práce, které jsou předmětem této SoD. 

5. Změna ceny díla je možná za předpokladu dodržení ZZVZ. 

6. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstů cen za 

dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě 

skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny 

musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SoD.  
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II. Závěrečná ustanovení 

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ 

v platném znění. 

2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2021 je elektronicky podepsán oběma 

smluvními stranami. Elektronicky podepsaná verze má platnost originálu. 

3. tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran.  

4. Veškerá ustanovení smouvy o dílo č. 2/2021, kromě odstavců „II. Termín a místo plnění“ a 

„III. Cena za Dílo“ zůstávají v platnosti. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2021 přečetli a 

prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni ani za 

nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních 

stran své vlastnoruční podpisy.  

6. Přílohy tohoto dodatku č. 1 (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž se tento dodatek č. 1 

odkazuje, tvoří součást tohoto dodatku č. 1. 

Přílohy: 

příloha č.1 - Oceněný položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 

  služeb s výkazem výměr) 

 

 

 

V Úsilově: V Klatovech: 2.9. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................. ............................................................. 

Miroslav Sláma Mgr. Michal Mareš 

starosta obce jednatel společnosti 

(objednatel) (zhotovitel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


