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DODATEK č. 2 

Č. j.: VS-118619-123/ČJ-2018-803850-VERZAK 

ke smlouvě o dílo č. j.: VS-118619-78/ČJ-2018-800097-VERZAK 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále OZ) 

k veřejné zakázce: „Břeclav – kanalizace, hrubé předčištění“ 

ve Věznici Břeclav 
 

 

1. Česká republika – Vězeňská služba České republiky  

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,   

zastoupená na základě pověření generálního ředitele VS ČR ze dne 15. 11. 2016, č. j.: VS-

50458-12/ČJ-2016-800020-SP ředitelem Věznice Břeclav Vrchní rada plk. Mgr. Vladanem 

HAVRÁNKEM  

na adrese Za Bankou 3087/3, 690 02 Břeclav 

IČO: 00212423 

DIČ: CZ00212423 Právnická osoba 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx, 

č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

ve smlouvě a v tomto dodatku dále jen jako „Objednatel“ 

na straně jedné 

 

a 

  

2. VHS Břeclav s.r.o. 

se sídlem Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav, 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2318, 

zastoupený Vítem Kučerou, jednatelem společnosti, 

IČ: 42324149 

DIČ: CZ42324149 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

ve smlouvě a v tomto dodatku dále jen jako „Zhotovitel“ 

na straně druhé 

 

společně dále jako „smluvní strany“ 
 

I.  

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 24. 8. 2020 Smlouvu o dílo uzavřenou dle § 2586 

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů k veřejné 

zakázce: „Břeclav – kanalizace, hrubé předčištění“, č. j.: VS-118619-78/ČJ-2018-800097-

VERZAK (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 1. 2021 s č. j.: VS-118619-

108/ČJ-2018-803850-VERZAK (dále jen „Dodatek č. 1“).  
 

2. Smluvní strany se na základě požadavku objednatele a zápisů z kontrolních dnů č. 4 a 5 

dohodly na následujících změnách Smlouvy. Objednatelem je požadováno nad rámec 

uzavřené Smlouvy o dílo rozšířit část projektové dokumentace SO 303 propojovací potrubí 

z čerpací stanice a hrubého předčištění do stávající kanalizační šachty z důvodu dohody 

s provozovatelem stávající gravitační kanalizace o prodloužení termínu jejího využívání a 

zajištění správného fungování a dlouhé životnosti technologie a zajištění oplachu 
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integrovaného lisu česlí. Součástí dohody je také odpočet duplicitních položek v části SO 301 

a SO 303, neprovedené práce v částech SO 101, SO 301 a SO 303. Zhotovitel vyčíslil veškeré 

zvýšené náklady na 243 994,98 Kč bez DPH, přičemž konstatuje, že se jedná o cenu v místě i 

čase obvyklou. Objednatel uvedené vyčíslení nákladů akceptoval. Zhotovitel konstatuje, že 

uvedeným navýšením hodnoty závazku nedojde k podstatné změně závazku ze smlouvy a 

změna je v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 

II.  

1. V souladu s čl. 9. Smlouvy, se smluvní strany dohodly na následujícím: 

 

2. V průběhu stavby na základě požadavku objednatele provede zhotovitel rozšíření v souladu 

s čl. II. tohoto dodatku ve výši 243 994,98 Kč bez DPH. 

 

3. Celková cena díla v souladu s tímto dodatkem smlouvy tedy činí: 

4. celková cena díla bez DPH 7 703 505,70 Kč 

 (slovy: sedm milionů sedm set tři tisíc pět set pět korun českých sedmdesát haléřů) 

5. DPH 1 617 736,20 Kč  

  (slovy: jeden milion šest set sedmnáct tisíc sedm set třicet šest korun českých dvacet 

haléřů) 

6. celková cena díla včetně DPH 9 321 241,90 Kč 

 (slovy: devět milionů tři sta dvacet jeden tisíc dvě stě čtyřicet jedna korun českých 

devadesát haléřů)  
 

III.  

1. Objednatel uveřejní dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v registru 

smluv spravovaném Ministerstvem vnitra tento Dodatek č. 2, vše za předpokladu nebrání-li 

uveřejnění zvláštní předpis. Zhotovitel prohlašuje, že Dodatek č. 2 neobsahuje obchodní 

tajemství a s uveřejněním souhlasí.  
 

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění Dodatku v registru smluv.  
 

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží 1 (jeden) výtisk. 
 

Příloha č. 1 – Rekapitulace změnových listů 
  

V Břeclavi, dne 2. 3. 2021 
 

 

_____________________ 

Vrchní rada 

plk. Mgr. Vladan Havránek 

ředitel věznice 

_____________________ 

Vít Kučera 

jednatel společnosti 

 


