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DODATEK Č. 2 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ NA VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU  

STAVEBNÍKA NA AKCI  

„Revitalizace Masarykova náměstí v Mnichově Hradišti, 2. etapa“ 

č. smlouvy příkazce:       VSJ00053/2021 
č. smlouvy příkazníka:       02/2021 

 
uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění 

pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

 
Příkazce:  Město Mnichovo Hradiště 

se sídlem  Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště  

odpovědný zástupce:  Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta 

IČ/DIČ:      00238309/CZ 00238309 

bank. spojení:    Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:     2627181/0100     
pověření zástupci Příkazce  
ve věcech technických:   Ing. Miloš Krůfa, 326 776 720  
 E-mail: milos.krufa@mnhradiste.cz  

a Ing. Pavel Král, 326 776 725 
E-mail: pavel.kral@mnhradiste.cz 

(dále jen „Příkazce“) 

a  

Příkazník:  REALSTAV MB spol. s r.o. 

se sídlem  Klaudiánova 124, Mladá Boleslav 
odpovědný zástupce:  Václav Sedláček, jednatel 
IČ/DIČ:  25685210 /CZ25685210 
bank. spojení:      Raiffeisenbank a.s., pobočka Mladá Boleslav 
číslo účtu:  5007513143/5500  
kontakt:  tel.: 326 323 419 e-mail: realstav@realstavmb.cz  

 

(dále jen „Příkazník“) 

(Příkazce a Příkazník společně dále jen „smluvní strany“) 
 
 

I.  
Předmět dodatku a doba trvání 

 
Smluvní strany spolu uzavřely dne 04.03.2021 příkazní smlouvu na výkon technického dozoru 
stavebníka na akci „Revitalizace Masarykova náměstí v Mnichově Hradišti, 2. etapa“, č. smlouvy 
příkazce: VSJ00053/2021 (dále jen „smlouva“) 
 
Předmětem tohoto dodatku je dohoda o rozšíření předmětu plnění smlouvy o komplexní výkon funkce 
technického dozoru stavebníka (TDS) při dokončování první etapy stavby „Revitalizace Masarykova 
náměstí v Mnichově Hradišti“ podle nabídky ze dne 03.03.2021. Předpokládaná doba výkonu TDS pro 
dokončení první etapy jsou 3 měsíce, tzn. od 07/2021-09/2021. 

 

II. 
Cena 

 
Smluvní cena z původní smlouvy: 
 

291.600 Kč bez DPH 
  61.236 Kč DPH 21% 
352.836 Kč bez DPH 
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Upravená cena z Dodatku č. 1: 
339.600 Kč bez DPH 
  71.316 Kč DPH 21% 
410.916 Kč bez DPH 
 
Navýšení ceny tímto dodatkem: 
36.000 Kč bez DPH (3 měsíce x 12 000 Kč) 
  7.560 Kč DPH 21% 
43.560 Kč bez DPH 
 
Celková cena upravená tímto Dodatkem č. 2: 
375.600 Kč bez DPH 
  78.876 Kč DPH 21% 
454.476 Kč bez DPH 
 
 

 

III 
 Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento Dodatek č. 2 je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami a dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv. 
2. Všechny ostatní ustanovení Příkazní smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze 

změny. 
3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že Dodatek č. 2 může být bez jakéhokoliv 

omezení zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), v platném znění. 

4. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 smlouvy zveřejní v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR příkazce. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené 
v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení 
právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

5. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou písemných vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek včetně jeho příloha přečetly, s obsahem souhlasí 
a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

7. Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku dala Rada města Mnichovo Hradiště svým usnesením  
č. 357 z 13.09.2021. 

 
 
 
 

V Mnichově Hradišti dne 30.09.2021 V Ml. Boleslavi dne 30.09.2021  

 

 

 

 

Za Příkazce: Za Příkazníka:  
 
 
 

…………………………… ……………………………………. 
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.         Václav Sedláček  
Starosta            Jednatel   
        


