
Dodatek č. 2 

ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace ze dne 24. 11. 2022 

(dále jen „Dodatek“) 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Česká republika – republika – Okresní soud v Opavě 

se sídlem    Olomoucká 297/27, 746 77 Opava 
zastoupená   JUDr. Mgr. Milanem Kollerem, předsedou okresního soudu 
IČO:    00025259 
DIČ:     není plátce DPH 
bankovní spojení:  ČNB pobočka Ostrava  
č.ú.:     XXXXXX / XXXX  

(dále jen „objednatel“) na straně jedné      

 

a 

 

2. V&V projekční a inženýrská činnost s.r.o. 

se sídlem:    Velflíkova 385/14, Ostrava – Hrabůvka, 700 30. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 85830. 

zastoupená:    Ing. Vendula Zikmundová (jednatel), 

Ing. Václav Zikmunda (jednatel), 

IČ:     108 53 944 

DIČ:     není plátce DPH 

bankovní spojení:   YYYYYYYY 

č.ú.:     XXXXXXXX/YYYY  

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

 

se z důvodu změny technologie bezbariérového přístupu projektové dokumentace oproti 

smlouvě o dílo dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2.  
 

 

II. 

 

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru ze dne 
24. 11. 2022 (dále jen „Smlouva“) se mění takto:  

1.  „V čl. III. odst. Rozsah požadovaného plnění se první odrážka „- ocelová nájezdová 

rampa bude řešit bezbariérové překonání výškového rozdílu min 130 cm, šířka rampy 

min 150 cm, podélný sklon max. 1:16 (tj. 6,25 %)“ nahrazuje odrážkou „- zdvíhací 

zařízení k bezbariérovému překonání výškového rozdílu mezi terasou a stávajícím 

terénem (dále jen „zařízení“)“.“  

2. „V čl. III. se slova „rampa a nájezdová rampa“ nahrazují slovy „zařízení“.“ 

3. „V čl. IV. odst. a) se slova „do 12 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy“ nahrazují slovy 

„do 14 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy“.“ 

 

  



III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. 

2. Tento Dodatek č. 2 je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Jsou-li v tomto Dodatku č. 2 uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást. 

4. Tento Dodatek č. 2 vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 

a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv, dle ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. 

o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

V Opavě dne ………………    V Ostravě dne ………………  

 

 

Za zadavatele:         Za dodavatele: 

………………………………….   ………………………………….  

JUDr. Mgr. Milan Koller    Ing. Václav Zikmunda 

předseda Okresního soudu v Opavě  jednatel a projektant V&V projekční 

a inženýrská činnost s.r.o. 


