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 Číslo smlouvy objednatele: 602-2015-520202 

 Číslo smlouvy zhotovitele:  9692/2015 

                                 

D O D A T E K   č. 2 

 

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22.7.2015 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, na provedení díla "Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav 

v katastrálním území Česká Jablonná (dále jen KoPÚ). 

  

Smluvní strany 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

 Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,  

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava  

Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

 

zastoupený: Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 

 xxx  

Tel.: xxx   

E-mail: xxx 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: xxx   

Číslo účtu: xxx 

IČ: 013 12 774                                                                  

DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“  

   

Zhotovitel: Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o.  

  

sídlo: Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové  

zastoupený: Jiřím Foltánem, jednatelem společnosti  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 

Tel.: xxx    

E-mail: xxx 

ID DS: sfm77qh  

Bankovní spojení: xxx   

Číslo účtu: xxx   

IČ: 647 93 036   

DIČ: CZ64793036  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  u KS v HK, oddíl C, vložka 9769 

dále jen „zhotovitel“. 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 

22.7.2015 na provedení díla „Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním 

území Česká Jablonná: 
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Čl. I. 

 

Předmět dodatku 

Předmětem dodatku je změna počtu měrných jednotek u fakturačního celku 3.2. Návrhové  práce,  

konkrétně u dílčích částí 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící ke 

zpřístupnění pozemků, 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i 

mimo trvalé porosty, a 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami,  uvedených v příloze ke Smlouvě o dílo. 

 

Čl. II. 

 

1/    Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Česká Jablonná se v části 3.2. Návrhové práce mění tímto  

        dodatkem takto:  

 

 Původní znění:  

 

 

Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH v 

Kč 

Cena bez D

PH celkem 

v Kč  

Termín  

ukončení 

  

3.2. Návrhové práce           

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 317 360 114 120 31.08.2017 

3.2.1.1. 
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků 
100 bm 25 400 10 000 

31.08.2017 3.2.1.2. 

Výškopisné zaměření zájmového území 

v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty                       

ha 7 500 3 500 

3.2.1.3. 

Potřebné podélné a příčné profily liniových 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 

100 bm 25 800 20 000 

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona 
ha 317 300 95 100 31.01.2018 

3.2.3. 
Předložení kompletní dokumentace nového 

uspořádání pozemků 
ks 4 4 000 16 000 

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele 

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 

      

258 720 
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Nové znění:  

 

 

Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH v 

Kč 

Cena bez D

PH celkem 

v Kč  

Termín  

ukončení 

  

3.2. Návrhové práce           

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 317 360 114 120 31.08.2017 

3.2.1.1. 
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků 
100 bm 94 400 37 600 

31.08.2017 3.2.1.2. 

Výškopisné zaměření zájmového území 

v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty                       

ha 27 500 13 500 

3.2.1.3. 

Potřebné podélné a příčné profily liniových 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 

100 bm 94 800 75 200 

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona 
ha 317 300 95 100 31.01.2018 

3.2.3. 
Předložení kompletní dokumentace nového 

uspořádání pozemků 
ks 4 4 000 16 000 

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele 

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 

      

351 520 

  

Rekapitulace ceny uvedená v příloze smlouvy o dílo se mění v souladu s níže uvedeným bodem 2/ 

tohoto dodatku. 

2/   Tabulka Rekapitulace ceny uvedená v Čl. VI. odst. 6.1. Smlouvy o dílo  se mění takto: 

Původní znění: 

1.Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH 479 660 Kč  

2.Hlavní celek-Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH 258 720 Kč  

3.Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH 63 400 Kč  

4.Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM          150 000 Kč  

Celková cena bez DPH 951 780 Kč  

DPH 21% 199 874 Kč  

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 1 151 654 Kč  

Nové znění 

1.Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH 479 660 Kč  

2.Hlavní celek-Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH 351 520 Kč  

3.Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH 63 400 Kč  

4.Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM          150 000 Kč  

Celková cena bez DPH 1 044 580 Kč  

DPH 21% 219 362 Kč  

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 1 263 942 Kč  
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V ostatním zůstává smlouva beze změny. 

 

 

Odůvodnění: 

Potřeba navýšení počtu měrných jednotek u dílčích částí FC 3.2.1.1., 3.2.1.2. a 3.2.1.3. vyplynula  

především z jednání o návrhu opatření PSZ se sborem zástupců - z podnětů a požadavků sboru a 

hospodařících subjektů na rekonstrukci stávající cestní sítě pro zpřístupnění obhospodařovaných 

pozemků a zlepšení prostupnosti řešeného území. Dalším důvodem navýšení jsou výsledky analýzy 

odtokových poměrů zpracované zhotovitelem v rámci přípravných prací KoPÚ, podle kterých bylo 

v území lokalizováno 10 erozně ohrožených ploch s hodnotami smyvu nad přípustné 4 t/ha/rok a 

identifikovány 4 kritické body na hranici intravilánu obce, kde dochází k ohrožení zastavěné části 

vodou z přívalových srážek. Pro řešení a eliminaci zjištěných problémů je třeba navrhnout technická 

opatření v podobě soustavy svodných průlehů a příkopů (návrh byl projednán se sborem zástupců).  

Zpracovatel vyhodnotil potřebný rozsah prací a navrhl nový počet měrných jednotek, který byl 

projednán na kontrolním dnu 24.5.2017. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a s ohledem na 

značnou  svažitost a členitost řešeného území se smluvní strany dohodly na změně počtu měrných 

jednotek a uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo.   

 

 

Čl. III. 

Závěrečná ustanovení 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele 

a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s ho obsahem, dále prohlašují, 

že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

V Jihlavě  dne 7.6.2017                V Hradci Králové dne 6.6.2017 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

…………………………………. ……………………………………… 

Ing. Vladimír Maryška - ředitel Jiří Foltán - jednatel společnosti  

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina             Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o. 

  

  

 

 

 


