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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 8172/00 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 

  sídlo: Pardubice – Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02 

 společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským 

soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999 

zastoupena: Ing. Martin Charvát – předseda představenstva 

IČO:  60108631 

DIČ:   CZ60108631 

bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

č. účtu:  xxxxxxx 

telefon:  xxxxxxxx 

fax:  xxxxxxxxxx 

e-mail:  xxxxxxxxxx 

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat: 

Ing. xxxxxxx – technická náměstkyně, Mgr. xxxxxxx – vedoucí technicko-investičního 

oddělení 

ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat: 

xxxxxx - referent technicko-investičního oddělení 

 

2. Zhotovitel: GASCO s.r.o. 

Sídlo/místo podnikání: Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice 

Společnost je zapsána ve Veřejném věstníku, vedeném Krajským 

soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 192 

zastoupena: Ing. Patrik Voženílek - jednatel společnosti 

IČO:  15049035 

DIČ:   CZ15049035 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

č. účtu:   xxxxxxxxx 

telefon:  xxxxxxxxx 

fax:   

e-mail:  xxxxxxx 

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat: 

  Ing. Patrik Voženílek - jednatel společnosti 

Ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 

jednat a podepisovat: 

   Ing. xxxxxxxxx - výrobní ředitel 

    

– společně dále jako „smluvní strany“ – 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle tento 
 

Dodatek č. 2 
(dále jen „dodatek“) 

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Po dohodě smluvních stran se rozšiřuje článek II SoD o bod 12 následovně: 

12/  Na základě požadavku objednatele se mění předmět díla podrobně specifikovaný změnovým 

listem č.1, který tvoří nedílnou přílohu č.1 tohoto dodatku. 
 

IV. CENA DÍLA 

Na základě změny předmětu díla dle článku II tohoto dodatku se celková cena díla zvyšuje o 

458.803,87 Kč bez DPH. Bod 1 článku IV. se ruší a nově nahrazuje: 

1/  Cena díla v rozsahu čl. II. SoD a tohoto dodatku je stanovena jako cena nejvýše přípustná se 

započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou 

dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy. 

Cena celkem bez DPH                  12.858.803,35Kč  

(slovy:dvanáctmilonůosmsetpadesátosmtisícosmsettřikorunčeskýchtřicetpěthaléřů) 
 

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

9/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 

Každé vyhotovení má platnost originálu. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma 

smluvními stranami, v případě, že je dodatek podepisován smluvními stranami v různém 

čase, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše později. 

10/ Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a všem jejím ustanovením rozumí, že 

se vzájemně neuvedly v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní 

důsledky plynoucí z jimi uvedených údajů v tomto dodatku a dále prohlašují, že obsah 

tohoto dodatku je projevem jejich pravé a svobodné a omylu prosté vůle a nebyla sjednána v 

tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a jejím uzavřením nedochází k 

neúměrnému zkrácení ani jedné ze smluvních stran či není dán důvod pro její neplatnost. Na 

důkaz toho připojují smluvní strany níže podpisy osob oprávněných za ně jednat. 

11/ Přílohy dodatku č.2 

Příloha č.1: Změnový list č.1 - rozpočet 

 

V Pardubicích dne ………………   V Pardubicích dne ………………  

Za zhotovitele:     Za objednatele: 

 

 

 

 

………………………………………   …………………………………………… 

GASCO s.r.o. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 

Ing. Patrik Voženílek Ing. Martin Charvát 

jednatel společnosti předseda představenstva 


