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DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO 
 

č. objednatele: SML/121/2020 
 

uzavřená mezi: 

 

městem Prachatice, se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, PSČ: 38301, IČ: 00250627, DIČ: 

CZ00250627, zastoupeným starostou města panem Ing. Martinem Malým, 

účet vedený u MONETA Money Bank, a. s., č. ú.  

(dále jen „Objednatel“) 

na straně jedné 

 

a 

 

ZNAKON, a. s. se sídlem č.p. 44, 386 01 Sousedovice, IČ:26018055, DIČ: CZ26018055, zapsanou do 

obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložka 1048, 

zastoupenou dvěma členy představenstva 

(dále jen „Zhotovitel“) 

na straně druhé 

 

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají v souladu se zněním § 2586 a následujících zákona č. 

89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento 

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo: 
Preambule 

1. V době zahájení plnění předmětu Díla „Oprava kanalizační stoky a vodovodního řadu ul. Pod 

Lázněmi a Lázeňská, Prachatice“ vznesl správce plynovodu, požadavek na opravu svých vedení, který 

prochází zájmovým územím stavby. To způsobilo odložení zahájení plnění a změny ošetřené dodatkem 

č. 1.  Dále došlo v průběhu realizace ke změnám, které mají vliv na termín plnění a cenu díla. Změnový 

list ZL1 řeší především sanaci podloží komunikace v ulici Pod Lázněmi a ZL2 pak drobné změny 

vyvolané počtem přípojek a stavem podzemního vedení inženýrských sítí zjištěných během stavby. 

Součástí je i úprava výměr na skutečné množství provedených prací. 

 

Článek IV 

Cena díla 

1. cena dle tohoto dodatku č. 2.  

 

Cena je ujednána pevnou částkou na základě nabídky zhotovitele na provedení díla, včetně kalkulace 

nabídkové ceny ve formě položkového rozpočtu ze dne 6.8.2020, která byla objednateli sdělena do 

uzavření smlouvy a změnových listů ZL1 a ZL2. Úplnost rozpočtu se zaručuje. Zhotovitel přebírá v 

souladu s ust. § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.  

 

Článek VI 

Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v dohodnuté době takto: 

a) Předpokládané zahájení provádění plnění dle článku II – říjen 2020. 

Cena díla dle SOD 4.895.255,94 Kč 

Změnový list ZL1 596.955,38 Kč 

Změnový list ZL2 165.518,93 Kč 

Celkem po D2 bez DPH 5.657.730,25 Kč 

Celkem po D2 vč. DPH 21 % 6.845.853,60 Kč 
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Dokončení do 111 kalendářních dnů od skutečného zahájení stavby 14.10.2021. Do doby 

plnění se nepočítá doba, kdy je stavba přerušena v zimních měsících a doba přerušení stavby 

pro realizaci rekonstrukce plynovodu. 

 

 

Článek VIII 

Provedení díla 

1. V době přerušení plnění Díla pro realizaci rekonstrukce plynovodu dodavatel předá a následně opět 

převezme staveniště od dodavatele této stavby. 

 

Článek XVI 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě, který byl schválen usnesením RM Prachatice č. 2381/2021 ze dne 

04.10.2021, nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že 

uveřejnění smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv zajistí objednatel. 

3. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě zůstávají v platnosti 

v původním znění. 

4. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, opatřený elektronickým podpisem 

oprávněných zástupců obou smluvních stran. Podepsaný Dodatek č. 2 ke Smlouvě obdrží obě smluvní 

strany. 

5. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě přecházejí v plném rozsahu i na 

právní nástupce obou smluvních stran. 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

V Prachaticích 5.10.2021     V Sousedovicích 11.10.2021 

 

Ing. Martin Malý                                                                   členové představenstva 

starosta města Prachatice              ZNAKON, a. s. 
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