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Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo 

uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Občanský zákoník“) 

 
k investiční akci s názvem 

„Kanalizace a vodovod Výsluní – I. etapa“ 
16TUOIN33 

 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
se sídlem nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň 
zastoupené XXXXXXXXXXX, vedoucím Odboru investic MMP 
Škroupova 5, 306 32 Plzeň  
 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
 
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX 
číslo účtu:        XXXXXXXXXXXXX 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
XXXXXXXXXXXXX 
tel. XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXX   
 
(dále samostatně také jako „objednatel“) 
 
a 
 
Sweco Hydroprojekt a.s.  
se sídlem Táborská 31, 140 16 Praha 4  
 
zastoupená: XXXXXXXXXXX, místopředseda představenstva společnosti 
                     XXXXXXXXXXX, Ph.D., předseda představenstva společnosti 
          XXXXXXXXXXX, členka představenstva 
            Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy 

        dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem 
IČO: 264 75 081  
DIČ: CZ26475081  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326   
 
bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXX 
číslo účtu:  XXXXXXXXXXXXX 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
XXXXXXXXXXXXX, ředitel divize 151 (čištění odpadních vod a kanalizace)  
tel. XXXXXXXXXXXX  e-mail: XXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXX, manažer projektu 
tel. XXXXXXXXXX  e-mail: XXXXXXXXXXX 
  
(dále také jako „zhotovitel“) 
 
(„objednatel“ a „zhotovitel“ společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní 
strana“) 
 
 
 
tento  

mailto:hamplova@plzen.eu
mailto:stanislav.hanak@sweco.cz
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dodatek č. 2  
ke smlouvě o dílo č. objednatele 2017/005203 

č. zhotovitele 51-7118-0100 
(dále jen “Dodatek č. 2“). 

 
I. 

Preambule 
 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 25.08.2017 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné 
zakázky s názvem „Kanalizace a vodovod Výsluní – I. etapa“ (dále jen „Veřejná zakázka“),  
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž 
předmětem  je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení („DSP“) a dokumentaci 
pro provádění stavby („DPS“) na novou vodovodní a kanalizační síť v souladu s Generelem 
odvodnění města Plzně, Plzeňským standardem – kanalizace a vodovod, schválenou územně 
plánovací dokumentací, a to v části Plzeň  - Výsluní, a to v rozsahu stanoveném v dokumentaci 
pro územní rozhodnutí pro stavbu „Vodovod a kanalizace Výsluní“ z 12/2012 (dále i „DÚR“), 
v územním rozhodnutí č. 5695 a v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami na zadání 
Veřejné zakázky. Dne 15.11.2018 uzavřely Smluvní strany dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož 
předmětem byla změna rozsahu a ceny díla dle Cenové nabídky ze dne 13.06.2018 (smlouva ve 
znění všech dodatků dále jen „Smlouva“). 
 

1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu trvání Smlouvy došlo ke změně osob, které jsou 
oprávněny technicky jednat za zhotovitele a vzhledem ke skutečnosti, že uvedené změny závazku 
ze smlouvy nejsou změnami podstatnými dle ustanovení § 222 odst. 3 ZZVZ, dohodly se smluvní 
strany na uzavření tohoto Dodatku č. 2. 

 
 

II. 
Předmět Dodatku č. 2 

 
2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to v části zastoupení Zhotovitele a to tak, že za 

Zhotovitele jsou nově oprávněni technicky jednat pouze osoby uvedené v záhlaví tohoto Dodatku 
č. 2, tedy Ing. Stanislav Hanák a Ing. Štěpán Rinn. Původní zástupce, Ing. Petra Niedlová, již není 
oprávněna technicky jednat za Zhotovitele. 
 

2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že původní číslo Smlouvy zhotovitele: 41-7118-0100 se 
nahrazuje číslem novým: 51-7118-0100.  

 

2.1. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl.VII. odst. 7.7. Smlouvy a to tak, že původní znění 
čl. VII. odst. 7.7. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem: 
 
7.7. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby bude na 

výzvu objednatele odpovídat na případné žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace 
ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
a to nejpozději do dvou (2) pracovních dnů ode dne doručení e-mailové výzvy objednatele 
k odpovědi dle čl. 7.7. této smlouvy. V případě, že zhotovitel neodpoví na výzvu objednatele ve 
stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla 
bez DPH za každý i započatý den prodlení s odpovědí dle tohoto článku smlouvy. Kontaktní e-
mail zhotovitele pro zasílání výzev dle tohoto článku je XXXXXXXXXXXX. 

 
2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají 

v platnosti.  
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
3.1. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel 

obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy. 
 

mailto:praha@sweco.cz


statutární město Plzeň        Sweco Hydroprojekt a.s.  
Odbor investic MMP     
2017/005203     
 

Stránka 3 z 3 
 

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších přepisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci 
registru statutární město Plzeň. 
 

3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné 

vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.  
 
 
V Plzni dne  24.06.2019     V Praze dne 20.06.2019 
 
Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 
 
 
 
………………………………………….   ……………………………………………… 
XXXXXXXXXXX     XXXXXXXXXXXXXX 
vedoucí Odboru investic MMP  místopředseda představenstva společnosti                        

Sweco Hydroprojekt a.s.     
  
 
 
 
       ……………………………………………… 

XXXXXXXXXXXXX 

členka představenstva společnosti                        
 Sweco Hydroprojekt a.s. 


