
  
   

 
 

DODATEK Č. 2  
 

ke Smlouvě o dílo ze dne 04.10.2018 pro zhotovení stavby  

„Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20“  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Číslo smlouvy objednatele:  750/4892/18 

Číslo zakázky zhotovitele:  
 
     Smluvní strany 
 
 Objednatel: Město Třeboň  
 

 se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň 

 Zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města 

 IČ: 00247618 

 DIČ: CZ00247618  

 Bankovní spojení:        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

     Číslo účtu:                     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  Telefonní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxx 

  Datová schránka:     xxxxxxxxxx 

 (dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“) 
 
     a 

 Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 
 

 se sídlem: Burešova 938/17, 602 00  Brno, Veveří 

     zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně ze dne 1.4.1992, v odd. B, vložce 695 

     Zastoupený                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 IČ:   46342796 

     DIČ:   CZ46342796 

     Bankovní spojení:          xxxxxxxxxxxx 

     Č. účtu:                          xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

     Telefonní spojení:          xxxxxxxxxxxxx 

     E-mail:                           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

     Datová schránka:          xxxxxxxxxx 

     (dále jen „zhotovitel“) 

      

 uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 04.10.2018 mezi výše uvedenými 
smluvními stranami (dále jen „dodatek“). 

 
I. 

1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 04.10.2018 Smlouvu o dílo, jejímž 
předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele provedení sjednaných stavebních prací a 
dodávek materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20“ ve 
sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla 
a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).  

2) Změnový list č. 2  řeší dopočet množství ocelových prvků průvlaků VS201 a VS202 dle projektové 
dokumentace, neobsažených ve výkazu výměr. 

3) Změnový list č. 3 řeší dopočet  množství ocelových překladů, stropních nosníků, provázání stropů  
s obvodovým zdivem a kotvení ocel. stropnic k železobetonovým věncům  dle projektové 
dokumentace, neobsažených ve výkazu výměr. 

4) Změnový list č. 4 řeší dopočet množství dodávky a montáže trapézových plechů včetně nabetonávky 
na tyto plechy dle projektové dokumentace, neobsažených ve výkazu výměr. 
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II. 
1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. 7 odst. 2 smlouvy o 

dílo dle schválených položkových rozpočtů jednotlivých změnových listů č. 2, č. 3, č. 4, které jsou 
nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 750/4892/18 ze dne 04.10.2018, a to 
následovně:     

 
    

     

 Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 

Cena díla celkem vč. 
dodatku č. 1 

113.660.991,00 Kč 23.868.808,11 Kč 137.529.799,11 Kč 

Práce a dodávky podle 
oceněného soupisu prací – 
změnový list  č. 2  

121.751,23 Kč  25.567,76 Kč 147.318,99 Kč     

Práce a dodávky podle 
oceněného soupisu prací – 
změnový list  č. 3 

251.636,22 Kč 52.843,61 Kč 304.479,83 Kč 

Práce a dodávky podle 
oceněného soupisu prací – 
změnový list  č. 4 

               30.042,02 Kč 6.308,82 Kč 36.350,84 Kč 

Cena díla celkem vč. 
dodatku č. 2 

114.064.420,47 Kč 23.953.528,30 Kč 138.017.948,77 Kč 

 
 

III. 
1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.  
2) Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží 

objednatel a dva zhotovitel.  
3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 527/2019-18 ze dne 

16.07.2019. 
4) Smluvní strany souhlasí s tím, aby osobní údaje uvedené v této smlouvě, které jsou nezbytné pro 

identifikaci smluvních stran, byly zpracovány za účelem uzavření této smlouvy a jejího následného 
plnění, a to včetně uplatňování případných nároků z této smlouvy plynoucích.  

5) Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, 
že je účinnost dodatku v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) podmíněna 
zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až po jeho zveřejnění 
v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, kdy se 
smluvní strany dohodli, že uveřejnění dodatku do registru smluv zajistí objednatel. 

6) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za 
smluvní strany.  

 
 
Příloha č. 1 – Změnový list č. 2, č. 3, č. 4 
 

 

 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 
 

V Třeboni dne    V Třeboni dne  

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………. …………………………………………………………. 

PaedDr. Jan Váňa, starosta města xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                      



  
   

                   

 

                   


