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DODATEK Č.2  SMLOUVY O DÍLO 

 
Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i. 
se sídlem: Boční II/1401, 141 00 Praha 4 
IČO:  67985530 
DIČ:  CZ67985530 

zapsán: v rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem 
školství mládeže a tělovýchovy ČR 
zastoupený: RNDr. Alešem Špičákem, CSc., ředitelem 
číslo účtu: xxxxx 
(dále také jen „objednatel“) na straně jedné 
 
a 

RODOSTAV PRAHA, spol. s r.o. 
se sídlem: Hlavní 528/67, 141 00 Praha 4 
IČO:  27080102 
DIČ:  CZ27080102 
zastoupená/ý: Ing. Jiřím Krobem, jednatelem společnosti 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v  Praze, oddíl C, vložka 94748 
(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 

uzavřeli níže uvedeného dne a roku tento 

Dodatek č. 2  ke   smlouvě  o  dílo: 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 1.7.2020 smlouvu o dílo a dne 11.8.2020 Dodatek č. 1 na 
realizaci stavebních prací s názvem „Úpravy severního křídla budovy GFÚ AVČR“ 
(dále jen smlouva). V průběhu realizace díla se ukázala nutnost realizace víceprací, 
které nebylo možné předem předpokládat. Jejich soupis je uveden ve Změnových 
listech č. 1 – 10, které jsou součástí přílohy 2 tohoto dodatku. Z důvodů výrazného 
rozšíření objemu prací a to zejména rozšíření díla o dešťovou kanalizaci (tato činnost 
je velmi závislá na klimatických podmínkách), ale i o jiné položky se smluvní strany 
dohodly na posunutí mezního termínu realizace díla. 

1.2. Na základě Změnových listů je tímto dodatkem též upravena Celková cena za dílo.  

Článek II. 
Předmět dodatku 

2.1. Smluvní strany se dohodly na úpravě odst. 6.2 smlouvy, jehož nové znění je 
následující: 

 "Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo nejpozději do 26.6.2021. Zhotovitel se 
 zavazuje provádět dílo v souladu s upraveným harmonogramem prací, který tvoří 
 přílohu č. 1 tohoto Dodatku." 
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2.2. Dále se Smluvní strany dohodly na úpravě odst. 7.1. a 7.6. smlouvy, jejichž nové 
znění je následující: 

"7.1. Celková cena díla činí 9 929 962,- Kč bez DPH (slovy: devět milionů devět set dvacet 
devět tisíc devět set šedesát dva korun českých), plus DPH ve výši 0,-  Kč (slovy: nula 
korun  českých), celkem tedy částka 9 929 962,- Kč včetně DPH (slovy: devět milionů 
devět set dvacet devět tisíc devět set šedesát dva korun českých). DPH bude hrazena 
objednatelem v režimu přenesené daňové povinnosti." 

"7.6.  Cena díla je dána součtem ceny položek v soupisu prací, který je přílohou č. 2 této 
smlouvy a soupisu prací ve Změnových listech 1-10, které tvoří přílohu č. 2 tohoto 
dodatku. V případě, že by v průběhu realizace předmětu plnění došlo k provádění 
víceprací, či méněprací (méněpráce či vícepráce nelze provést bez souhlasu objednatele), 
bude pro určení ceny těchto prací rozhodná cena uvedená v příloze č. 2 této smlouvy u 
dané položky, která má být vykonána ve větším objemu, nebo která vykonána být nemá, 
pokud bude soupis prací tuto položku obsahovat. V případě, že u případných víceprací 
nebude daná položka uvedena v příloze č. 2 této smlouvy, bude její cena stanovena jako 
cena v místě a čase obvyklá dohodou smluvních stran." 

Článek III.  

3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti 

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou 
ve smyslu tohoto zákona a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit 
objednatel v zákonné lhůtě. 

3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva 
stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis. 

3.4. Součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1 - upravený harmonogram  
Příloha č. 2 – Změnové listy 1-10 
 
 
 
 

V Praze dne 1. 4. 2021     V Praze dne 1. 4. 2021 
 
 
 
 
……………………………………….   ………………………………………. 
Za zhotovitele      Za objednatele 
Ing. Jiří Krob,   RNDr. Aleš Špičák, CSc. 
jednatel      ředitel 

 


