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DODATEK č. 2  

ke Smlouvě o dílo ze dne 16.07.2019 pro zhotovení stavby 

„Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20 – vyhrazená změna závazku“ 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Číslo smlouvy objednatele:    750/5338/19  
Číslo smlouvy zhotovitele:       
 

 

Smluvní strany 

Objednatel:             Město Třeboň                  

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

zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města 

IČO: 00247618 

DIČ: CZ00247618 

bankovní spojení:      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx 

datová schránka: 4cbbvj4   

(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“) 

 

 

a 

 

Zhotovitel:  OHL ŽS, a.s. 

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

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

zastoupený:                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 46342796 

DIČ: CZ46342796 

bankovní spojení: xxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 

datová schránka: xbicqdt 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16.07.2019 mezi výše 

uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“). 
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I. Předmět dodatku 

 

1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 16.07.2019 Smlouvu o dílo, ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 24.02.2020, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést 
pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro stavbu „Bertiny 
lázně Třeboň - stavební akce 2019/20 – vyhrazená změna závazku“ ve sjednaném rozsahu, 
obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla 
a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).  

2) V průběhu provádění díla dle smlouvy o dílo smluvní strany mezi sebou projednaly 
a odsouhlasily mimo jiné následující změnové listy: 
a) změnový list č. 1, který řeší odpočet látkové markýzy v terasa baru, která nebude 

realizována, 
b) změnový list č. 2, který řeší změny typu dveří a samozavírače u vchodových dveří do 

pokojů, 
c) změnový list č. 3, který řeší dopočet nových radiátorů a topných žebříků, neobsažených 

ve výkazu výměr, 
d) změnový list č. 4, který řeší dopočet úprav vzduchotechniky po demontáži ventilátorů, 

neobsažených ve výkazu výměr, 
e) změnový list č. 5, který řeší dopočet nových parapetů, neobsažených ve výkazu výměr, 
f) změnový list č. 7, který řeší přípočet povrchových úprav stěn a stropů na základě 

skutečného stavu stávajících konstrukcí, 
g) změnový list č. 8, který řeší přípočet nové skladby podlahy v místnostech č. 107.02, 

108.02 a 109.02 na sekci SP-A, 
h) změnový list č. 10.A, který řeší odpočet výrobků PowerSaver, které nebudou 

realizovány, 
i) změnový list č. 10.B, který řeší odpočet držáků televizí včetně příslušenství, které 

nebudou realizovány, 
j) změnový list č. 10.C, který řeší odpočet dřevěného obložení, které nebude realizováno, 
k) změnový list č. 10.D, který řeší odpočet dodávky a montáže lampiček, které nebudou 

realizovány, 
l) změnový list č. 12, který řeší dopočet svítidel po vyvzorkování a dopočtení kusů dle 

skutečnosti, 
m) změnový list č. 13,  který řeší dopočet úprav a doplnění rozvodů elektroinstalace. 

  
3) Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně smlouvy 

o dílo v čl. 5. (Rozsah předmětu smlouvy) spočívající v rozšíření předmětu díla o předmět 
výše uvedených změnových listů a v čl. 7. (Cena díla a podmínky pro změnu sjednané 
ceny) spočívající ve změně ceny díla dle schválených položkových rozpočtů jednotlivých 
změnových listů tvořících přílohu tohoto dodatku. 

 
II. Změny smlouvy o dílo 

 

1) V článku 5. Rozsah předmětu smlouvy se odst. 5.1.1. na konci doplňuje o nový text, 
který zní:  

 
Předmětem díla je dále provedení dodatečných prací a dodávek tak, jak tyto jsou uvedeny 
ve změnových listech č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 7, č. 8, č. 10.A, č. 10.B, č.10.C, č. 10.D, 
č.12 a č. 13, které jsou přílohou dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.  

     
 

2) V článku 7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se znění odst. 7.2.1. ruší 
a nově zní takto: 
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 Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 

Cena díla dle SoD celkem  23 581 837,83 Kč 4 952 185,94 Kč 28 534 023,77 Kč 

Práce a dodávky podle 

oceněného soupisu prací 

– změnový list č. 1  

- 113 022,00 Kč -23 734,62 Kč -136 756,62 Kč 

Práce a dodávky podle 

oceněného soupisu prací 

– změnový list č. 2 

-150 631,03 Kč -31 632,52 Kč -182 263,55 Kč 

Práce a dodávky podle 

oceněného soupisu prací 

– změnový list č. 3  

331 407,80 Kč 69 595,64 Kč 401 003,44 Kč 

Práce a dodávky podle 

oceněného soupisu prací 

– změnový list č. 4 

28 524,45 Kč        5 990,13 Kč          34 514,58 Kč 

Práce a dodávky podle 

oceněného soupisu prací 

– změnový list č. 5 

          94 718,57 Kč     19 890,90 Kč         114 609,47 Kč 

Práce a dodávky podle 

oceněného soupisu prací 

– změnový list č. 7 

582 594,96 Kč 122 344,94 Kč         704 939,90 Kč             

Práce a dodávky podle 

oceněného soupisu prací 

– změnový list č. 8 

            5 486,40 Kč        1 152,14 Kč             6 638,54 Kč 

Práce a dodávky podle 

oceněného soupisu prací 

– změnový list č. 10.A 

      - 129 426,00 Kč    -  27 179,46 Kč       - 156 605,46 Kč 

Práce a dodávky podle 

oceněného soupisu prací 

– změnový list č. 10.B 

       - 98 806,34 Kč    -  20 749,33 Kč       - 119 555,67 Kč 

Práce a dodávky podle 

oceněného soupisu prací 

– změnový list č. 10.C 

     - 99 512,95 Kč          - 20 897,72 Kč             - 120 410,67 Kč     

Práce a dodávky podle 

oceněného soupisu prací 

– změnový list č. 10.D 

      - 215 943,13 Kč        - 45 348,06 Kč       - 261 291,19 Kč      

Práce a dodávky podle 

oceněného soupisu prací 

– změnový list č. 12 

        34 981,31 Kč        7 346,08 Kč         42 327,39 Kč 

Práce a dodávky podle 

oceněného soupisu prací 

– změnový list č. 13 

        402 321,22 Kč        84 487,46 Kč         486 808,68 Kč 

Cena díla celkem včetně 

dodatku č. 2  

24 254 531,09 Kč 5 093 451,52 Kč 29 347 982,61 Kč 

 

III. Závěrečná ustanovení dodatku 

 

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. 
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3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 132/2020-34 
ze dne 03.03.2020. 

4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že je účinnost tohoto 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 jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním 
tohoto dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy do 
registru smluv zajistí objednatel. 

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

 

 

 

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

 

- Příloha č. 1: Změnové listy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 7, č. 8, č 10.A ,č. 10.B, č. 10.C, 

č. 10.D, č. 12, č. 13. 

 

 

 

 

V Třeboni dne                                               V Praze dne  

 

 

 

Objednatel:       Zhotovitel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

PaedDr. Jan Váňa                                                               xxxxxxxxxxxxxxx 

starosta města                                                                     xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 


