
ML
Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo č. 570/2012 A
Na realizaci stavby

„Pokládka asfaltového betonu frakce ACO 8 50/70“

uzavřený podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 
(dále jen obchodní zákoník)

1.1 Objednatel: Technické služby města Mostu a.s.

Zastoupený:

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
č. ú.:

MUDr. Sášou Štemberou , předsedou představenstva 
Tomášem Kubalem, místopředsedou představenstva 
Dělnická 164, 434 01 Most - Velebudice 
64052265 
CZ64052265

(dále jen objednatel)
v obch. rejstříku zapsán v: KS Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 771

1.2 Zhotovitel: HERKUL a.s.

Zastoupený:

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
v rc. u.:

Ing. Radovanem Duškem, předsedou představenstva
Ing. Radkem Braumem, místopředsedou představenstva
Karlem Hengstem, členem představenstva
čp. 228, 435 21 Obmice
25004638
CZ25004638

(dále jen zhotovitel)
v obch. rejstříku zapsán v: KS Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 
za objednatele: 
za zhotovitele:

1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě: 
za objednatele: 
za zhotovitele:



obě strany se dohodly takto:

I.

1. Obě strany shodně konstatují, že mezi nimi byla uzavřena shora uvedená smlouva 
„Pokládka asfaltového betonu frakce ACO 8 50/70“ ze dne 12.02.2013 (dále jen 
smlouva).

2. Obě strany se dohodly, že se tímto dodatkem č. 2 smlouva mění takto:

2.1 Článek I. odstavec 1.1,1.3 a 1.4 Smluvní strany aktualizuje takto:

1.1 Objednatel: Technické služby města Mostu a.s.

Zastoupený: Ing. Václavem Zahradníčkem, předseda představenstva
Tomášem Kubalou, místopředseda představenstva

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 
za objednatele: 
za zhotovitele:

1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě: 
za objednatele:

za zhotovitele:

2.2 V článku V. odstavec 5.1 cena předmětu díla se ruší a nahrazuje se takto:

5.1 Cena předmětu díla specifikovaná v čl. III. Bodě 3.1 této smlouvy se sjednává 
jako nejvýše přípustná.

Cena strojní pokládky asfaltového betonu bez DPH 
(cena zahrnuje hutnění a zalití spár)
Cena strojní vyrovnávky povrchu asfalt, betonem 
Cena spojovacího mezi střiku

257,21 Kč/m2

1 732,25 Kč/t 
11,55 Kč/m2

K cenám prací bude účtována DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty v platném znění ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a media, kterých 
je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění



předmětu stavebního díla vč. nákladů na zařízení staveniště vč. vyklizení stavby 
vč. úhrady potřebných medií, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, 
osvědčení, atestů. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace 
dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy podle bodů 5.5, 5.6

II.
Závěrečná ujednání

2.1 Smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně neprodleně informovat o všech 
skutečnostech, rozhodných pro plnění této smlouvy.

2.2 Smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se nadále řídí zákonem č. 89/2012 sb. 
Obchodním zákoníkem, a to s ohledem na datum uzavření smlouvy.

2.3 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou řešený českými obecními 
soudy a rozhodí řízení jsou vyloučena.

2.4 Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, 
které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými 
zástupci smluvních stran.

2.5 V případě, že cena díla bude v souhrnu vyšší než 50.000,- Kč, potom tato smlouvy 
podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu včetně 
dodatku v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 15 
pracovních dnů ode dne splnění podmínky. V případě nesplnění tohoto ujednání 
může uveřejnit smlouvu včetně dodatku v registru zhotovitel.

2.6 Po uveřejnění v registru smluv včetně dodatku obdrží objednatel do datové 
schránky/e-mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje 
metada, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno 
kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel 
nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy včetně dodatku v registru smluv od 
správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

2.7 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních 
rukou za splněnou i v případě, že se adresát zásilku, odeslanou na jeho v této 
smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, 
odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to 
dnem, kdy se zásilka vrátí zpět odesílateli.

2.8 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 
zhotovitel.

2.9 Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma 
smluvními stranami.



2.10 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a 
svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek.

2.11 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na „Pokládka asfaltového betonu frakce ACO 8 
50/70“ ze dne 12.02.2013 ve znění platných dodatků jsou nedotčena a tímto 
dodatkem se nemění

V Mostě dne 

Za objednatele:
8. 02. 2019

Ing. Václav/Zahradnicí 
Předseda.íředstavení

Tomáš Kubal 
Místopředseda představenstva

V Obrnicích dne 

Za zhotovitele:

Ing. Radek Braum 
Místopředseda představenstva


