
Dodatek č. 2

ke Smlouvě příkazní č. 242/P/2017

uzavřený podle § 2430 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

I. Smluvní strany

1. IBR Consulting, s.r.o.
se sídlem: 
bankovní spojení:
IČO:
DIČ:

Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 - Vysočany 
............................................................. 
25023446 
CZ25023446

zastoupený:
e-mail:
tel:

Ing. František Benč, Ph.D., jednatel společnosti
i n ťo (i i brcon su ltina.cz 
+420 489 205 910

Technický dozor stavebníka (dále TDS):
....................... tel.: ..................................................................................... 
............................................................................................................................... 
.........................................................................................................................

Dodavatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 235748, datum zápisu 25.7.19997.
(dále jen příkazník)

2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
bankovní spojení: .......... .............................................................
IČO: 70971641
DIČ: CZ70971641

zastoupený: Ing. Jan Štícha, ředitel organizace
kontaktní osoba v technických záležitostech:..................................... investiční technik,

tel.: ............................... 
e-mail:....................................

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu 1.7.2002.
(dále jen příkazce)

II. Předmět smlouvy
„Rekonstrukce opěrné zdi a komunikace 11/143 

v průtahu města Křemže“
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místo stavby: opěrná zeď a komunikace 11/143 v průtahu města Křemže, okres Č. Krumlov 

investor stavby (v rámci níže uvedených objektů): příkazce

stavební objekty: SO 02 - požadavky objednatele
SO 101 - Silnice 11/143 
SO 201 - Opěrná zeď 
SO 801 - Sadové úpravy

projektant: Ing. František Stráský - Atelier SIS, U Malše 20, 370 01 České Budějovice

III. Rozhodné skutečnosti
1. Mezi smluvními stranami byla dne 24.10.2017 uzavřena Smlouva příkazní (dále jen 

„smlouva”), jejímž předmětem je vykonávat pro objednatele všechny nezbytné a obvyklé 
inženýrské a jiné činnosti ve funkci technického dozoru stavebníka (dále jen TDS) dle zadání 
objednatele v rozsahu a členění dle specifikace v příloze č. 1.

2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v důsledku změny rozsahu poskytnutých služeb a 
fyzického dokončení stavby.

IV. Změna smlouvy
1. Z důvodu prodloužení doby výstavby a upřesnění specifikace činnosti se smluvní strany dohodly 

na následujících změnách dle této smlouvy:

1.1. Článek VI. (Doba plnění), odst. 2 se nahrazuje novým plněním:

2.Předpokládaný termín dokončení výkonu technického dozoru:
30.6.2019

1.2. Odměna za poskytnuté služby TDS dle čl. V. odst. 2 smlouvy (původně 463.536.00,- Kč bez 
DPH) se tímto Dodatkem č. 2 zvyšuje o částku 98.716,00 Kč bez DPH.

1.3. Celková cena za prováděnou činnost po změně provedené tímto Dodatkem č. 2 tak činí:
bez DPH 562.252,00 Kč

1.4. Navýšení ceny vychází z navýšení rozsahu poskytnutých služeb a předpokládané doby 
realizace stavby, čemuž odpovídá navýšení činnosti TDS:

- prodloužení doby výkonu TDS v závislosti na dobu realizace stavby zhotovitelem o 25 dní 
(kalkulace 4týdny x 3 návštěvy za týden x 4 hod. x 750,00 Kč = 36 000.00 Kč bez DPH) 
(kalkulace 4 týdny x 3 návštěvy za týden x 136 km x 9,50 Kč = 15 504,00 Kč bez DPH)

- dohled TDS po dobu zimní přestávky a udržovacích pracích pro zabezpečení staveniště 
(leden až březen)
(kalkulace 11 týdnů x 1 návštěva za týden x 4 hod. x 750,00 Kč = 33 000,00 Kč bez DPH) 
(kalkulace 11 týdnů x 1 návštěva za týden x 136 km x 9,50 Kč = 14 212,00 Kč bez DPH)

CELKEM =98 716,00 Kč bez DPH
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V. Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále 
v platnosti v původním znění.

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejní Dodatek č. 2 v Registru smluv. Zveřejnění smlouvy 
provede příkazce.

4. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá 
smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí sjeho obsahem. Na 
důkaz tohoto připojují své podpisy.


