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Dodatek č. 2  
 

(dále jen „Dodatek“) 
 

ke smlouvě o dílo 
 

č.  32/40/15/00/05 
 
 
 

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a 
v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kterou 

uzavřely níže uvedené smluvní strany, a jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností 
těchto smluvních stran v rámci plnění veřejné zakázky (díla) s názvem  

 
 
 
 

„Zimní údržba vybraných místních komunikací v Plzni v zimních obdobích 2016/2017 
až 2023/2024“ 

 
(dále jen „Smlouva“) 

                                  

                             
 
 
 
Objednatel:  Statutární město Plzeň 
   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň 
   IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 
    
 
zastoupené:  SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací 

(dále jen „SVSMP“) 
   Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň 
   IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551 
   zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692 
   ředitel: Ing. Milan Sterly 
    
 
Zhotovitel:      SAFEROAD Czech Republic s.r.o. 
   Plzeňská 666, 330 21 Líně - Sulkov 
   IČ: 25229761, DIČ CZ25229761  
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 10825 
 
Osoby oprávněné k jednání: 

ve věcech smluvních: Tomáš Aubrecht - jednatel 

  
  

  

  

  

Datová schránka:  

(dále jen „zhotovitel") 

6 j j 6 p 2 u 

 
  I. 
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Předmět dodatku 
 

Tímto dodatkem se v souladu se zněním odst. 4.5. Smlouvy a údaji Českého statistického úřadu 

(Průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 

měsíců roku 2020, viz příloha) navyšuje cena díla o 3,2 % a v důsledku toho se mění znění odst. 4.2. 

Smlouvy následovně: 

 

4.2. 
Cena díla bude kalkulována dle níže uvedených sazeb za jednotlivé měrné jednotky, a to způsobem 
specifikovaným v čl. 5. této smlouvy.  
 

Cena za Měrná jednotka (MJ) Cena bez DPH v Kč 

1 den pohotovosti vztažený na 1 udržovaný 
kilometr silnic 

1 den/1 km 181,94 

Posyp komunikací (bez spotřebovaných 
posypových materiálů) 

1 km 27,54 

Pluhování 1 km 27,54 

Pluhování s posypem  1 km 28,51 

Kontrolní jízdy 1 km 23,93 

Posypová sůl NaCl 1 t 1792,91 

Drť frakce 4/8 1 t 484,08 

Posypová sůl CaCl2 1 t 7426,27 

Solanka koncentrace 18 – 21 hmotnostních %   1 l 1,86 

Úklid zastávkových zálivů 1 ks 931,33 

Úklid chodníků zastávkových zálivů 1 ks 165,55 

 
 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení dodatku 

 
1. Tento Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních 

stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 2 tohoto článku). 
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek včetně Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb. o 

registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
Dodatek i Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární 
město Plzeň. 

3. Tento Dodatek má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

4. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. 
 
 
V Plzni dne:  20.09.2021 
 
 
 
…………………………………….     ………………………………….. 
  za objednatele                   za zhotovitele 
            Ing. Milan Sterly                             Tomáš Aubrecht 

       ředitel                                   jednatel 
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU              SAFEROAD Czech Republic s.r.o. 
              MĚSTA PLZNĚ, 
       příspěvkové organizace 
 
 
  


