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Dodatek č. 2 
 

 

ke smlouvě o dílo č. 25/18 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, Československé armády 216 – vypracování projektové 

dokumentace na opravu oplocení areálu Gayerových a Vrbenského kasáren – severní část 
 
 
 

Objednatel: Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 
Sídlo: Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupený: ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou 
Telefon: 495 774 111 
ID datové schránky  rkyk8m9 
IČ:  648 11 069 
DIČ: CZ64811069 
 

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 
  č. účtu: 27-315020217/0100 
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 
xxx, vedoucí střediska, tel. xxx, email xxx 
xxx technik, tel. xxx, email xxx 

 (dále jen objednatel) 
 

a 

 

Zhotovitel: Ing. Petr Michalík 
Místo podnikání:  xxx 
Telefon: xxx 
Email: xxx 
IČ:  44417896 
DIČ: CZ5810211792 
Bankovní spojení: xxx 
  č. účtu: xxx 

 (dále jen zhotovitel) 
 

I. 

Z důvodu nepředvídatelných okolností (průtahy při jednání s odborem památkové péče předcházející 
dosud nevydané stanovisko, komplikovaná jednání s odborem životního prostředí a Ministerstvem 
obrany ČR, resp. Agenturou pro hospodaření s nemovitým majetkem) se mění cena, termín provedení 
díla a platební podmínky, proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo 
uzavřené dne 2. 8. 2018 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 2.  

 
II. 

 

1. Původní text odst. 1. čl. V. smlouvy „Cena za dílo“ se ruší a nahrazuje se novým textem  

Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 
a) celková smluvní cena činí bez DPH  ............................................................. 85.000 Kč 

slovy: sedmdesát pět tisíc korun českých 
b) k této ceně bude připočtena DPH ve výši 21% ............................................  17.850 Kč 

c) celková smluvní cena činí včetně DPH  ................................................. 102.850 Kč 

2. Původní text odst. 1. čl. IV. smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje se novým textem: 

 Zhotovitel provede, předá čistopis díla objednateli a podá žádost  

 o zahájení stavebně správního řízení ve lhůtě do: 31. 5. 2019 
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2. Původní text odst. písm. b) čl. VI. smlouvy „Platební podmínky“ se ruší a nahrazuje se novým 
textem: 

b) 20.000 Kč bez DPH po získání všech vyjádření a podání žádosti na stavební úřad 

3. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

 

III. 

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na 
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží 
dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

V Hradci Králové dne 18. 2. 2019 

 

 

 

 

 

 ………………………………………… ………………………………………… 

 za zhotovitele za objednatele 

 Ing. Petr Michalík Ing. Jaroslava Bernhardová 

  ředitelka 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Příkazce operace: 

Správce rozpočtu: 

Dne: 18. 2. 2019 


