
  
 
 
 

DODATEK č. 2 

ke Smlouvě o dílo č. 20200160, ve znění dodatku č. 1 

Česká republika – Správa státních hmotných rezerv  

se sídlem:    Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana 
za kterou právně jedná: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek 
IČO:     48133990 
DIČ:    CZ48133990 
bankovní spojení:   Česká národní banka, pobočka Praha 
č. účtu    85508881/0710 
kontaktní osoba:   ……………………….. 

telefon:    ……………………….. 

e-mail:    ………………………..@sshr.cz 

datová schránka:   4iqaa3x 

(dále jen „objednatel“) 
a 

Obchodní firma   Trigema Building a.s. 
se sídlem:   Praha 5 - Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 15800 
spisová značka:  B 11535 vedená u Městského soudu v Praze 

zastoupena:   panem Karlem Brandou, předsedou představenstva a panem     
               Petrem Katrlíkem, členem představenstva 
IČO:     27653579 
DIČ:   CZ699000188 

bankovní spojení:   Československá obchodní banka, a. s. 
číslo účtu:    212935908/0300 

kontaktní osoba:  ……………………….. 

telefon:    ……………………….. 

e-mail:    ………………………..@trigema.cz  

datová schránka:  y2dgrgr 

(dále jen „zhotovitel“)  
 

(dále také společně „smluvní strany“) 

 

Preambule 

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“) ke Smlouvě o dílo 
č. 20200160, ve znění dodatku č. 1., uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem (dále jen 
„smlouva“). K uzavření dodatku č. 2 dochází z důvodu nutnosti vybudování dočasného vjezdu 
na stavbu z ulice Olbrachtova. Předmětem dodatku č. 2 je smluvní úprava vzniklých vícenákladů 
a dopadu na termín dokončení 1. etapy díla.  Navýšení ceny obsahuje náklady na úpravy zařízení 
staveniště, dopravní značení a zajištění přejezdu na stavbu přes chodník tak, aby nedocházelo 
k poškozování sítí vedoucích pod přejezdem. Součástí navýšení ceny je i vyčíslení nákladů 
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s přesuny hmot uvnitř objektu z důvodu nemožnosti odvážení demolovaného materiálu nákladní 
dopravou. 

 

I. 

V čl. III Doba plnění se v odst. 2 mění termín dokončení 1. etapy takto: 

Ruší se text: „Termín dokončení 1. etapy: do 3 měsíců od převzetí staveniště“ a nahrazuje se  
textem: „Termín dokončení 1. etapy: do 7. 9. 2020.“  

Ostatní text odstavce 2 se nemění a zůstává v platnosti.  

 

II. 
 

V čl. IV. Cena za dílo a platební podmínky se ruší znění odst. 1 a nahrazuje se zněním:  

1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 12. prosince 2019, a to 
podrobným Položkovým rozpočtem, který je Přílohou č. 3 této smlouvy a Změnovým listem 
č.1, který je Přílohou č. 7 této smlouvy, a je členěna následovně: 

1.1. Celková cena za dílo bez víceprací a méněprací byla stanovena jako cena pevná takto: 
a) Celková cena celkem 112.551.362 Kč bez DPH 

(slovy: jedno sto dvanáct milionů pět set padesát jedna tisíc tři sta šedesát dva 
korun českých) 

b) DPH ve výši celkem 23.635.786,02 Kč 
(slovy: dvacet tři milionů šest set třicet pět tisíc sedm set osmdesát šest korun 
českých dva haléře) 

c) Celková cena za dílo činí 136.187.148,02 Kč včetně DPH 
(slovy: jedno sto třicet šest milionů jedno sto osmdesát sedm tisíc jedno sto 
čtyřicet osm korun českých dva haléře) 
 

1.2. Cena víceprací (Příloha č. 7 – Změnový list č. 1) byla stanovena jako cena pevná 
takto:  
a) Cena za vícepráce ve výši 342.031,94 Kč bez DPH 

(slovy: tři sta čtyřicet dva tisíc třicet jedna korun českých devadesát čtyři haléře) 
b) DPH ve výši 71.826,71 Kč 

(sedmdesát jedna tisíc osm set dvacet šest korun českých sedmdesát jeden haléř) 
c) Celková cena za vícepráce celkem včetně DPH činí 413.858,65 Kč 

(slovy: čtyři sta třináct tisíc osm set padesát osm korun českých šedesát pět 
haléřů) 
 

1.3. Celková cena za dílo včetně víceprací byla stanovena takto:  
a) Cena za dílo a vícepráce bez DPH ve výši 112.893.393,94 Kč 

(slovy: sto dvanáct milionů osm set devadesát tři tisíc tři sta devadesát tři korun 
českých devadesát čtyři haléřů) 

b) DPH ve výši 23.707.612,73 Kč 
(slovy: dvacet tři milionů sedm set sedm tisíc šest set dvanáct korun českých 
sedmdesát tři haléřů) 

c) Celková cena za dílo a vícepráce vč. DPH ve výši 136.601.006,67 Kč 



  
 
 
 

(slovy: sto třicet šest milionů šest set jedna tisíc šest korun českých šedesát sedm 
haléřů) 

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky 
uvedené v položkovém rozpočtu a změnovém listu. 

 

                                                  III. 
V čl. X Smluvní pokuta a úrok z prodlení se doplňuje odstavec 7, který zní takto: 
 
7. Pro výpočet smluvních pokut, u kterých je uvedena jako základ celková cena za dílo bez DPH, 

se použije celková cena za dílo a vícepráce bez DPH. 

 

IV. 

                                 Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v 4 (čtyřech) výtiscích (stejnopisech), z nichž 3 (tři) obdrží 

objednatel a 1 (jeden) zhotovitel. 

3. Dodatek č. 2 je platný dnem, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako 
poslední.  

4. Dodatek č. 2 včetně smlouvy se včetně jejích případných dodatků vkládá do registru smluv 
vedeného podle zákona 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. Uveřejnění dodatku č. 2 zajišťuje objednatel. 

5.  Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 před jeho podpisem řádně 
seznámily a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. 

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je Příloha č. 7 – Změnový list č. 1 

V Praze dne 31. 8. 2020 ............   V Praze dne 31. 8. 2020 

                    Za objednatele:                                                                               Za zhotovitele:  

 Česká republika –  Trigema Building a.s. 
 Správa státních hmotných rezerv      
  

 ……………………………… ……………………………… 
 Ing. Miroslav Basel Karel Branda 

 ředitel Odboru zakázek předseda představenstva 

  

 

  ……………………………… 
  Petr Katrlík 

  člen představenstva 

 


