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Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 2588/2019
Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Berounka
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřen řízením technického 

střediska
xxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska Plzeň
xxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního úseku Radbuza
xxxxxxxxxxxxxxx, říční dozor provozního úseku 
Radbuza
xxxxxxxxxxxxxxx, referent technického střediska
xxxxxxxxxxxxxxx, TDI a technik BOZP

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxxxxxxxxxx e-mail:xxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.
sídlo: Nerudova 34, 258 01  Vlašim
oprávněn k podpisu smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti
oprávněn jednat o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti
IČO: 02951746
DIČ: CZ02951746
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku:  Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 225278
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

mailto:stavbyrybniku@seznam.cz
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I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 13. 12. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem 
„MVN Luženice, odstranění sedimentu z nádrže“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém 
byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 
ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 (dále též jen „smlouva o dílo“).

3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 
a) je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ spočívajících 

v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z 
ekonomických a technických důvodů možná,

b) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba 
vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2.

II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:
Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 
provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): ........................................................5 410 409,08 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 2 - § 222 odst. 5 (bez DPH): .......................1 490 312,18 Kč

méněpráce dle dodatku č. 2 - § 222 odst. 6 (bez DPH): .............................- 1 158 036,14  Kč

Cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH):........................................................5 742 685,12 Kč
(slovy: pět milionů sedm set čtyřicet dva tisíc šest set osmdesát pět korun českých 
dvanáct haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle aktualizovaného soupisu prací, 
který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

Příloha č. 1 se mění následovně:
Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se v plném rozsahu 
nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (aktualizovaný soupis prací).
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III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze 
změn. 

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována 
za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 
je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, 
že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je: 
příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací

objednatel: zhotovitel:

………………………………… …………………………………
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel závodu Berounka jednatel společnosti
Povodí Vltavy, státní podnik Stavby rybníků s.r.o.


