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DODATEK Č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJEDNATELE 9/90930/2017, Č. ZHOTOVITELE 

D70290/INV/2018/85 
 
 

1. Smluvní strany 
 

Objednatel:  Ostravská univerzita 

se sídlem: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava  

zastoupený: prof. MUDr. Janem Latou, CSc., rektorem 

ve věcech technických: Ing. Petrem Borýskem  

IČ: 61988987  

DIČ: CZ61988987  

zřízena zákonem č. 314/1991 Sb., nezapisuje se do obchodního rejstříku  

bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. ú. 931761/0710  

(dále též jako „Objednatel“) 

 

 
a 
 
 
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s. 
adresa: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 6229  
zastoupený:  Davidem Horákem, ředitelem divize Pozemní stavby Morava a Ing. 

Martinem Stančíkem, obchodním ředitelem divize Pozemní stavby Morava 
na základě plné moci 

osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických: 
 Ing. Tomáš Hadwiger, výrobní ředitel divize Pozemní stavby Morava 
IČ: 46678468 
DIČ:  CZ46678468 
daňový režim: plátce DPH 
bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka 
č. účtu:  2047610104/2600 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 k uvedené smlouvě o dílo  
ze dne 23. 3. 2018 na zhotovení stavby „Stavební úpravy objektu FF na multifunkční přednáškové 
prostory a zpřístupnění objektu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace“ ve znění 
jejího Dodatku č. 1 uzavřeného dne 2. 4. 2019 (dále jen „smlouva“). Dílo je realizováno v rámci 
projektu OP VVV „Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury FF OU a zlepšení její dostupnosti pro studenty 
se specifickými vzdělávacími potřebami", reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002344. 
 
 

2. Předmět Dodatku č. 2 
 
Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 17. a bodem 19.1.12. smlouvy dohodly na následujících 
změnách smlouvy:: 
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1. Čl. 2 odst. 2.1 bod 2.1.5. smlouvy se doplňuje o nový podbod 2.1.5.2. tohoto znění: 
 
2.1.5.2. Rozsah předmětu díla se mění na základě technických listů změny č. 6 až 8, které jsou přílohou 
tohoto Dodatku č. 2. 
 
 
2. Čl. 4 odst. 4.1 bod 4.1.1 smlouvy se mění a nově zní takto:: 
 
4.1.1. Za řádně provedené dílo v rozsahu čl. 2 této Smlouvy se smluvní strany v souladu 
s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně: 
 
Rekapitulace ceny díla: 
Původní cena dle Smlouvy o dílo bez DPH  41 599 445,00 Kč 
Původní DPH 21 %    8 735 883,45 Kč 
Původní cena dle Smlouvy o dílo s DPH 50 335 328,45 Kč 
 
Cena víceprací (ZL č. 1-5) v rozsahu tohoto Dodatku č. 1 bez DPH 567 077,38 Kč 
Cena víceprací (ZL č. 1-5) v rozsahu tohoto Dodatku č. 1 s DPH 686 163,62 Kč 
 
Nová celková cena díla včetně Dodatku č. 1 bez DPH 42 166 522,38 Kč 
Nová celková cena díla včetně Dodatku č. 1 s DPH 51 021 492,07 Kč 
 
Cena víceprací (ZL č. 6-8) v rozsahu tohoto Dodatku č. 2 bez DPH  -595 776,46 Kč 
Cena víceprací (ZL č. 6-8) v rozsahu tohoto Dodatku č. 2 s DPH  -720 889,51 Kč 
 
Nová celková cena díla včetně Dodatku č. 2 bez DPH  41 570 745,92 Kč 
Nová celková cena díla včetně Dodatku č. 2 s DPH  50 300 602,56 Kč 
 

 
3. Čl. 19 se za Přílohu č. 6 doplňuje o tyto nové přílohy: 
 
Příloha č. 7 – Technický list změny č. 6 až 8 
Příloha č. 8 – Krycí list změnového listu včetně položkového rozpočtu změnového listu č. 6 až 8 
 
 

3. Závěrečná ujednání 
 
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, se 

nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronickém originále a je opatřen elektronickými podpisy 

osob oprávněných jednat za smluvní strany. 
3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se zněním tohoto Dodatku č. 2 připojují osoby oprávněné 

jednat jménem smluvních stran po jeho důkladném přečtení své elektronické podpisy. 
4. Ostravská univerzita je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn 
v Registru smluv (informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra). 
V případě, že tento Dodatek č. 2 obsahuje utajované informace, obchodní tajemství dle § 504 obč. 
zákoníku, osobní/citlivé údaje, práva duševního vlastnictví či jiné informace, které nelze 
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poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím (dále jen 
„chráněné informace“), je Zhotovitel povinen nejpozději v den uzavření tohoto Dodatku č. 2 tuto 
skutečnost sdělit Objednateli, tyto informace přesně identifikovat a kvalifikovat právní důvod 
jejich ochrany. Tyto části Dodatku č. 2 (chráněné informace) pak Objednatelem nebudou 
uveřejněny. V opačném případě je Zhotovitel seznámen se skutečností, že zveřejnění Dodatku č. 2 
v plném znění dle citovaných zákonů se nepovažuje za porušení obchodního tajemství, a že 
smlouva neobsahuje ani jiné chráněné informace. 

5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v Registru smluv.  O této skutečnosti Ostravská univerzita druhou smluvní stranu uvědomí. 

6. Nedílná součást tohoto Dodatku č. 2: 
Příloha č. 7 – Technický list změny č. 6 až 8 
Příloha č. 8 – Krycí list změnového listu včetně položkového rozpočtu změnového listu č. 6 až 8 

 
 
 
 
 
V Ostravě dne ………………………… ……………….  V Ostravě dne …………………………………………… 
 
 
 
 
………………………………………………………………….  …………………………………………………………………… 
prof. MUDr. Jan Lata, CSc. rektor OU    David Horák, ředitel divize 
Objednatel              Zhotovitel 
 
 
 
       …………………………………………………………………….. 
       Ing. Martin Stančík, obchodní ředitel divize 
       Zhotovitel 
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