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Dodatek č. 2,  
 

ke smlouvě o dílo ze dne 29.4.2021, 
 

ke stavbě  

„Velké Meziříčí – vodovod a kanalizace ul. Nad Gymnáziem“ 
 

 

Čl. 1 Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
      se sídlem:     Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

       zastoupený:    Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva  

       k jednání jsou oprávněni:    

- ve věcech smluvních:   Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah      

- ve věcech technických:  Ing. Petr Bláha      

IČ:     43383513 

       DIČ:     CZ43383513 

       Peněžní ústav:    Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou 

       Číslo účtu:     1622321399/0800 

       K uzavření smlouvy o dílo 

       a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah   

       Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou 

       (dále jen objednatel) 

 

1.2. Zhotovitel:                    Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.                                     
       se sídlem:       Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlánky       

       zastoupený:                           Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti                             

       k jednání jsou oprávněni:   

-  ve věcech smluvních:  Ing. Robert Billik, obchodní ředitel 

-  ve věcech technických:  Leoš Mahel, DiS, výrobní ředitel 

       IČ:                                      41601645 

       DIČ:                                     CZ41601645   

       Peněžní ústav:                       Komerční banka, a. s.                                                          

       Číslo účtu:                            1008843621/0100                                                                         

       Zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 2209 

       (dále jen zhotovitel) 

 

 

Čl. 2 Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se dohodly z důvodu požadovaných víceprací, viz. přiložený soupis prací, 

na uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění: 

 
 

A. Předmět plnění pro objekty: 

  
MÉNĚPRÁCE VÍCEPRÁCE ROZDÍL 

SO 02 RE-KCE KANALIZACE 54 210,82 225 026,70 170 815,88 

SO 03 NOVOSTAVBA KANALIZACE 10 442,88 381 711,81 371 268,93 

  

64 653,70 606 738,51 542 084,81 

 

Přílohou tohoto dodatku je Soupis prací SO 02, SO 03. 
 
 

 

B. Změna ceny díla:   

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu uvedeném v Čl. 2, specifikovaných v odst. A., na uzavření 

tohoto Dodatku č. 2 takto: 
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Předmět plnění dle článku 2 stávající smlouvy o dílo ze dne 29.04.2021, č. 04/21/SOD/126 a 

Dodatku č. 1 se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce, méněpráce) tak, jak je  

               uvedeno v příloze tohoto dodatku. 
                

2. Celková cena díla dle článku 5 stávající smlouvy o dílo ze dne 29.04.2021 a  

dodatku č. 1 se s odkazem na přiložený soupis prací tímto dodatkem č. 2 mění následovně: 

                    
 

        Cena dle SoD bez DPH       Kč 13 078 950,26 

  Cena dle dodatku č.1 bez DPH     Kč   1 408 847,38 

  Vícepráce           Kč      606 738,51 

  Méněpráce        Kč        64 653,70 

  Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH               Kč 15 029 882,45 

                          Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 s  DPH                  Kč 18 186 157,76 

 

 

Čl. 3 – Ostatní ujednání 
 

3.1.      Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 29.4.2021 se nemění a zůstávají v platnosti. 
 

3.2.      Dodatek č. 2, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 04/21/SOD/126, je uzavírán s odkazem a 

v souladu s ust. § 222/6, zákona č. 134/2016 Sb.   
 

3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními 

obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně 

prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
 

3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. 

3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se 

zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících 

z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické 

informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 

souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. 

Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze 

smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem 

objednatele. 

3.6.    Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním 

systému veřejné správy – Registru smluv. 

3.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

3.8. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 

v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel. 

 

 
Ve Žďáře nad Sázavou, dne   27.10.2021                                                       V Brně, dne 25.10.2021 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------                                                ---------------------------------------- 

                  objednatel:                                                                                         zhotovitel: 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko           Jiří Lutonský, ředitel a jednatel 


