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Dodatek č. 2  
ke Smlouvě o dílo 

 
č. : 12/B/20 

 

Smluvní strany 

 

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace 

zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu  Pr. vložce 33 

sídlo : Pod Vinicemi  9, Plzeň, 301 00 

zastoupená : Ing. Jiřím Trávníčkem,  ředitelem příspěvkové organizace 

IČ : 00377015 

DIČ : CZ00377015 

bankovní spojení :  ………………. 

č. účtu :  …………………………… 

 

osoby oprávněné k jednání po stránce : 

smluvní :    Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace 

realizační : Ing. Radek Martinec, provozní náměstek 

                 Ján Sýkora, stavební technik 

                 Robert Kazda, provozní technik 

(dále jen „objednatel“/“ZOO a BZ“ ) 

 

             a 

 

POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň 

zapsaná : v OR vedeném městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 4934  

sídlo : Domažlická 168, Plzeň, 318 00  

zastoupená : Ing Zdeňkem Hanzalem, vedoucím odštěpného závodu Plzeň 

IČ : 25606468 

DIČ : CZ25606468 

bankovní spojení : ……………………. 

č. účtu ………………………………….. 

 

osoby oprávněné k jednání po stránce : 

smluvní : Ing. Zdeněk Hanzal, vedoucí OZ Plzeň 

realizační : 

stavbyvedoucí a mistr na stavbě: Ing. Jiří Bureš 

(dále jen „zhotovitel“/“dodavatel“ ) 

 

(v dodatku společně dále jen jako „smluvní strany“) 

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2  ke smlouvě o dílo: 

 

„Dokončení japonské zahrady v areálu Zoo a BZ m. Plzně, p.o.“ 
 

I. 

Předmět dodatku 

   

Na základě objednatelem vyhrazené změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v zadávací 

dokumentaci veřejné zakázky a ustanovení bodu 3. Čl. III.  Smlouvy o dílo č. 12/B/20 ze dne 26.2.2020, 

se smluvní strany dohodly na změně Celkové ceny díla jejím navýšením o vícepráce a ponížením o 

méněpráce na základě vzájemně odsouhlasených změnových listů jednotlivých částí díla. 
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Změna Čl. III.  bod 1. Celková cena díla  

Celková cena díla se navyšuje o částku 232.714,51 Kč bez DPH.  

Uvedená částka byla stanovena na základě těchto vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 1 - 9: 

 

Změnový list č. 1:   - 998.690,29 Kč bez DPH 

Změnový list č. 2:   +  77.255,13 Kč bez DPH 

Změnový list č. 3:   +  30.729,85 Kč bez DPH 

Změnový list č. 4:   +158.674,24 Kč bez DPH 

Změnový list č. 5:   +  63.970,11 Kč bez DPH 

Změnový list č. 6:   +  94.443,46 Kč bez DPH 

Změnový list č. 7:   +  82.685,80 Kč bez DPH 

Změnový list č. 8:   +636.040,37 Kč bez DPH 

Změnový list č. 9:   +  87.605,84 Kč bez DPH 

 

Změna Čl. IV bod 1.b)  Fakturování a placení  

 

Konečnou fakturu vystaví zhotovitel nejpozději do 10-ti dnů od dne nabytí účinnosti tohoto dodatku, 

datem zdanitelného plnění bude den podpisu tohoto dodatku smlouvy o dílo.  

 

 

II. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva o dílo včetně tohoto i případných budoucích dodatků 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

Smluvní strany se dohodly, že dokumenty k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci 

registru Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace a zhotovitel souhlasí 

s jejich uveřejněním. 

3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 ze dne 30.6.2020, pokud nejsou tímto dodatkem č. 2. 

dotčena či překonána zůstávají v platnosti. 

4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 2. řádně seznámily, že byl sepsán dle 

jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  

5. Tento dodatek č. 2. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu dvou stran jednostranně tištěných 

a oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

 

Přílohy: Změnové listy č. 1 - 9 

 

 

 V Plzni dne 24.11. 2020                              V Plzni dne 23.11. 2020 

 

 

                   Objednatel:                                                                  Zhotovitel: 

 

 

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

               Ing. Jiří Trávníček                                              Ing. Zdeněk Hanzal  

      ředitel příspěvkové organizace            vedoucí odštěpného závodu Plzeň 

     Zoologická a botanická zahrada                              POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň 

 města Plzně, příspěvková organizace   

KAASOVÁ Vendulka – zástupce ředitele 


