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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU 
STAVBY A OBSTARÁNÍ VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:          Město Žatec

Se sídlem:               náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec

Zastoupený ve věcech smluvních:    

Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města

- ve věcech technických:

- vedoucí Odboru rozvoje města 
Tel:
E-mail: .cz
Mobil:

Odbor rozvoje města - Investice
Tel:
E-mail: z  
Mobil:

IČ: 00265781 
DIČ: CZ00265781
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec
Číslo účtu:

a

ZHOTOVITEL: AZ Consult, spol. s r.o.

Se sídlem:                  Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,      
vložka 2096

Zastoupený ve věcech smluvních:    Ing. Martina Štrosová, jednatelka společnosti
tel.: 475 240 888
e-mail: azconsult@azconsult.cz

ve věcech technických: 
tel.:
e-mail:

IČ:                                445 67 430
DIČ :                             CZ44567430
Bankovní spojení:        ČSOB
Číslo účtu:
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II.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení 
projektu stavby a obstarání výkonu autorského dozoru ze dne 14. 6. 2019 ve znění dodatku 
č. 1 ze dne 14.10. 2019 (dále jen smlouva o dílo) takto:

1. Původní znění odst. 1 v čl. III. Rozsah díla smlouvy o dílo

1. Dílo bude zpracováno v tomto rozsahu:

A. projektová dokumentace ke stavebnímu povolení dle vyhl. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů – SO 01 – vodovod, v rozsahu 
prováděcí dokumentace dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění 
pozdějších předpisů a dle vyhl. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr

B. projektová dokumentace k územnímu souhlasu/rozhodnutí dle vyhl. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů – SO 02 – vodovodní přípojky, 
v rozsahu prováděcí dokumentace dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve 
znění pozdějších předpisů a dle vyhl. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr

C. zajištění vydání stavebního povolení/územního souhlasu/rozhodnutí v právní 
moci pro obě dílčí plnění zvlášť

se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

1. Dílo bude zpracováno v tomto rozsahu:

B. projektová dokumentace ke stavebnímu povolení dle vyhl. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů – SO 01 – vodovod, v rozsahu 
prováděcí dokumentace dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění 
pozdějších předpisů a dle vyhl. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr

B. projektová dokumentace k územnímu souhlasu/rozhodnutí dle vyhl. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů – SO 02 – vodovodní přípojky, 
v rozsahu prováděcí dokumentace dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve 
znění pozdějších předpisů a dle vyhl. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr

C. zajištění vydání stavebního povolení/územního souhlasu/rozhodnutí v právní 
moci pro obě dílčí plnění zvlášť

D.  projektová dokumentace na samostatné přípojky objektů č.p. 9 a č.p. 13 
v rozsahu vnějšího vnitřního rozvodu (od vodoměrné šachty k objektu). Tato část 
bude vyhotovena samostatně a na vyzvání objednatele. 

2. Původní znění odst. 1 a 2 v čl. VI. Cena plnění a platební a fakturační podmínky

1.  Cena předmětu díla specifikovaného v článku III. odst.1. písm. A a písm. B této smlouvy 
se sjednává jako nejvýše přípustná a činí:

A. SO 01   230 000,- Kč      DPH 21%  48 300,- Kč     celkem    278 300,- Kč 

B. SO 02  130 000,- Kč      DPH 21%  27 300,- Kč     celkem    157 300,- Kč
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celkem       360 000,- Kč     DPH 21%  75 600 ,- Kč    celkem   435 600,- Kč

slovy: čtyři sta třicet pět tisíc šest set korun českých“ vč. DPH.

Cenu předmětu díla specifikovaného v článku III. odst. 1. písm. C zhotovitel zahrne do 
ceny dílčích plnění (stavebních objektů) uvedených v článku III. odst. 1. písm. A a 
písm. B.

2. Po předání jednotlivých plnění dle článku III. odst. 1. písm. A a písm. B této smlouvy a od 
podepsání a převzetí faktury a předávacího protokolu vznikne právo fakturovat cenu na 
výše uvedený účet zhotovitele ve výši 80 % z ceny díla a to:

A. SO 01  184 000,- Kč vč. DPH 

B.  SO 02  104 000,- Kč vč. DPH 

Zbývajících 20 % ceny díla bude uhrazeno po obdržení stavebního povolení k dílčím 
plněním v právní moci. Zálohy nebudou poskytovány.

se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

1.  Cena předmětu díla specifikovaného v článku III. odst.1. písm. A, písm. B a  písm. D
této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí:

A. SO 01   262 500,- Kč      DPH 21%  55 125,- Kč     celkem    317 625,- Kč 

B. SO 02  151 500,- Kč      DPH 21%  31 815,- Kč     celkem    183 315,- Kč

D. SO 03    25 000,- Kč      DPH 21%    5 250,- Kč     celkem      30 250,- Kč

celkem       439 000,- Kč     DPH 21%  92 190 ,- Kč    celkem   531 190,- Kč

slovy: pět set třicet jedna tisíc jedno sto devadesát korun českých“ vč. DPH.

Cenu předmětu díla specifikovaného v článku III. odst. 1. písm. C zhotovitel zahrne do 
ceny dílčích plnění (stavebních objektů) uvedených v článku III. odst. 1. písm. A a 
písm. B.

2. Po předání jednotlivých plnění dle článku III. odst. 1. písm. A a písm. B této smlouvy a od 
podepsání a převzetí faktury a předávacího protokolu vznikne právo fakturovat cenu na 
výše uvedený účet zhotovitele ve výši 80 % z ceny díla a to:

A. SO 01  210 000,- Kč bez DPH 

B.  SO 02  121 200,- Kč bez DPH 

D.  SO 03    20 000,- Kč bez DPH

Zbývajících 20 % ceny díla bude uhrazeno po obdržení stavebního povolení k dílčím 
plněním v právní moci. Zálohy nebudou poskytovány.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné 
platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

3. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 
zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v planém znění. Zhotovitel bere na vědomí, že 
uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za 
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obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném 
znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek.

5. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města Žatce č. 
…. ze dne …….. 

V Žatci dne:                                                         V Ústí nad Labem dne:

_________________ __________________
Za objednatele:                                                                    Za zhotovitele:
Mgr. Zdeňka Hamousová                           Ing. Martina Štrosová
starostka města                                      AZ Consult, spol. s r.o.                                          




