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DODATEK č. 2  SMLOUVY O DÍLO 
 

                       č. objednatele: V/2024/2018/CV 
                       č. zhotovitele: 118056 

 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen Občanský zákoník) 
na stavbu „III/25220  Brandov – sanace svahu“ 

 
I. Smluvní strany 

 
Objednatel:  Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
    příspěvková organizace 
    se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí 
zastoupený ve věcech smluvních: 
    Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem 
IČ:    00080837 
DIČ:   CZ00080837 

 
 dále jen „objednatel“ 
 
      Zhotovitel:              AZ SANACE  a.s. 

      se sídlem:              Pražská 53, 400 01  Ústí nad Labem 
                 zastoupený ve věcech smluvních: 

Ing. Jakub Zavoral Ph.D., předseda představenstva, Ing. Tomáš 
Novák, Mgr. Petr Dvořák – členové představenstva 

      IČ:    25033514 
      DIČ:   CZ25033514 
     

  
 dále jen „zhotovitel“ 
 
        

I. Preambule dodatku č. 2 
 
V rámci zpracování RDS bylo podrobně dopracováno výškové vedení trasy (niveleta sanovaného 
okraje vozovky), příčné řezy a upřesněny jednotlivé stavební detaily sanace silniční komunikace. 
RDS je přizpůsobena použití navrhované technologie mikropilotáže a nutnosti zachovat 
stávající komunikaci průjezdnou pro veřejnou dopravu. 
 
Vzhledem k zjištěným skutečnostem na stavbě a dohodnutým postupům výstavby dochází na 
základě Návrhu změny č. 1 ze 17.2.2020 (Příloha č. 1 tohoto dodatku) a Zdůvodnění změny – 
společné stanovisko (Příloha č. 2 tohoto dodatku) k navýšení rozsahu a ceny díla. 
 
Přesný a podrobný popis změny díla je uveden v Návrhu změny č. 1 ze 17.2.2020. 
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Cena navýšení rozsahu díla činí dle Návrhu změny č. 1 a dle Zdůvodnění změny  
+ 2,010.946,46 Kč bez DPH, dle Oceněného soupisu prací změnového listu z 21.2.2020 (Příloha č. 3 
tohoto dodatku) 
 

 
II. Změna ceny díla 

 
Článek III. Cena díla se ve druhém odstavci mění ze stávajícího znění: 
 

  Cena bez DPH:  14 865 341,82 Kč (slovy: čtrnáct milionu osm set šedesát pět tisíc tři sta 
  čtyřicet jedna celých osmdesát dva korun českých) 
  DPH ve výši 21% 3 121 721,78 Kč (slovy: tři miliony sto dvacet jedna tisíc sedm set 
dvacet   jedna celých sedmdesát osm korun českých) 
  Cena včetně DPH 17 987 063,60 Kč (slovy: sedmnáct milionu devět set osmdesát sedm 
tisíc   šedesát tři celých šedesát korun českých) 
 
        nově na: 
 
  Cena bez DPH:  16 876 288,28 Kč (slovy: šestnáct milionu osm set sedmdesát šest tisíc 
  dvě sta osmdesát osm celých dvacet osm korun českých) 
  DPH ve výši 21% 3 544 020,54 Kč (slovy: tři miliony pět set čtyřicet čtyři tisíce dvacet 
  celých padesát čtyři korun českých) 
  Cena včetně DPH 20 420 308,82 Kč (slovy: dvacet milionu čtyři sta dvacet tisíc  
  tři sta osm celých osmdesát dva korun českých) 
 

    
III. Závěrečná ujednání 

 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají neměnná. 

 
 
Přílohy: 

Příloha č. 1 - Návrhu změny č. 1 ze 17.2.2020 
Příloha č. 2 - Zdůvodnění změny – společné stanovisko 
Příloha č. 3 – Oceněný soupis prací změnového listu z 21.2.2020 
 
 

      Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
      V Dubí dne ………………………    V Ústí nad Labem dne ………………… 
 
 
 
 
      ……………………………………         ………………………………………… 
     Ing. Libor Tačner           Ing. Jakub Zavoral Ph.D. 

       ředitel            předseda představenstva 
 
 
 
                                                                                        ………………………………………… 
                                                                                                            Ing. Tomáš Novák 

                                        člen představenstva 




