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Dodatek č. 2  
ke smlouvě o dílo  

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 12. 5. 2020 podle  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 
Česká republika -    Úřad práce České republiky 
sídlo:   Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 
zastoupena: Mgr. Alicí Kalouskovou, ředitelkou Krajské pobočky ÚP ČR v Karlových 

Varech 
IČO:   72496 991 
Fakturační adresa: ÚP ČR - Krajská pobočka v Karlových Varech, Závodní 385/98, 360 01, 

Karlovy Vary 
Kontaktní adresa: ÚP ČR - Krajská pobočka v Karlových Varech, Kontaktní pracoviště 

Sokolov, k rukám xxxxxxxxxxxxxxxx, Jednoty 654, 356 01 Sokolov 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
č. ú.:   47825341/0710 
ID datové schránky: ukuzprq 
(dále jen objednatel) 
 
a 
ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. 
se sídlem:  Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava 
zastoupena:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti 
IČ:   18248675  
DIČ:   CZ18248675 
ID datové schránky: 4dkue9q 
(dále jen zhotovitel) 

 
I. Předmět dodatku 

 
1. Smlouva o dílo ze dne 12. 05. 2020 byla uzavřena na základě nabídky zhotovitele ze dne 

11.11.2019 podané v rámci zadávacího řízení uveřejněného na profilu zadavatele pod 
systémovým číslem N006/19/V00030510 pro podlimitní veřejnou zakázku „ÚP ČR – Cheb 
– rekonstrukce budovy, třída Svobody 52“ (dále jen „smlouva“) 

2. Předmětem tohoto dodatku je ujednání o dalším způsobu zajištění řádného provedení díla 
formou složení peněžní částky na účet objednatele. Smluvní strany tímto shodně 
prohlašují, že zajištění řádného provedení díla bylo v souladu se smlouvou o dílo 
realizováno formou bankovní záruky, jejíž platnost z důvodu posunu časového 
harmonogramu prací skončila před dokončením a předáním díla.    

3. Smluvní strany se dohodly, že bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. za dodržení 
smluvních podmínek a doby plnění díla) lze nahradit jistotou ve formě složení peněžní 
částky ve výši 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) na účet objednatele č. 
6015-47825341/0710, pod variabilním symbolem 18248675 (dále jen „jistota“).  

Pro poskytnutí jistoty, její čerpání a vrácení platí následující pravidla: 

3.1 Jistota musí být připsána na účet objednatele nejpozději ke dni účinnosti tohoto 
dodatku.  
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3.2 Jistota za řádné provedení díla se bude vztahovat na následující situace, jež 
objednatele opravňují k čerpání jistoty: 

a) zhotovitel neplní předmět veřejné zakázky (dílo) v souladu s podmínkami smlouvy 
o dílo, nebo 

b) zhotovitel neplní termíny provádění předmětu veřejné zakázky podle časového 
harmonogramu prací, který je přílohou smlouvy o dílo, nebo 

c) zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní 
pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy o dílo povinen. 
 

3.3 Jestliže výše složené jistoty v důsledku jejího čerpání nebo z jiných důvodů klesne 
pod sjednanou výši, je zhotovitel povinen ji do deseti dnů poté, co se o této skutečnosti 
dozví, doplnit na původní výši. 

3.4 Zůstatková výše složené jistoty bude objednatelem zhotoviteli vrácena do deseti dnů 
ode dne řádného předání a převzetí díla.  

3.5 Zhotovitel nemá právo na jakékoliv úroky ze složené jistoty. 

4. Předmětem dodatku je rovněž úprava výše uvedené smlouvy o dílo spočívající ve změně 
termínu dokončení díla z důvodu nutnosti provedení více prací, jejichž potřeba vznikla 
v průběhu provádění díla a které bude třeba realizovat.  

5. V souvislosti s výše uvedeným se mění čl. VIII. odst. 2. smlouvy o dílo, jenž bude nadále 
tohoto znění: Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude postupovat v termínech 
stanovených závazným časovým harmonogramem, který je jako příloha nedílnou součástí 
této smlouvy, přičemž se zavazuje dílo dokončit a předat nejpozději v termínu do 
30.6.2021. V souvislosti s tímto se mění závazný časový harmonogram prací, jehož nové 
znění tvoří přílohu smlouvy o dílo a je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.  

 
II. Ostatní ujednání 

 
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti 

dnem řádného uveřejnění v registru smluv ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona  
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

4. Nedílnou součástí dodatku je jeho příloha č. 1, a to závazný časový harmonogram prací. 

 

V Karlových Varech dne    Ve Svatavě dne 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
…………………………………………..  ……………………………………….. 
Mgr. Alice Kalousková    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx         
ředitelka krajské pobočky     jednatel společnosti 
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