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Dodatek č. 2 

ke smlouvě o dílo ze dne 20.6.2016  
  
Objednatel:  

Obec: Statutární město Mladá Boleslav 
Sídlo:    Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01 
zastoupené:                      MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem                           
IČO:                              00238295 DIČ: CZ00238295   
Bankovní spojení:          xxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:                      xxxxxxxxxxxxxxx 
Telefon:                         xxxxxxxxxxxxxxx1   
Datová schránka:           82sbpfi   

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.   

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý. 

 

a 

Zhotovitel:  

Obchodní firma: EMH stavební CZ s.r.o. 
Sídlo:  Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8 
Zastoupený:  Martin Hajzler, jednatel 
IČO: 01972197 DIČ: CZ01972197  
Obchodní rejstřík:: Spisová značka C 214067 vedená u Městského soudu v Praze 
Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxx 
Datová schránka:  kv6xup6 

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Martin Hajzler, jednatel 

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Petr Hajzler 

 

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 20.6.2016 

(Akce: „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny včetně vnitřních úprav a vzduchotechniky 
- školní jídelna Václavkova 1083 Mladá Boleslav, p. o. - I. etapa“), 

kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených odstavcích a článcích: 

II. Předmět dodatku:  

Za prvé: 

Doplňuje se Čl. 3 – Předmět díla a to takto: 

Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce, jejichž podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1, která tvoří 

nedílnou součást tohoto dodatku. 
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Za druhé: 

Mění se Čl. 5. – Cena díla, odst. 5.1 a to takto: 

Cena díla dle Smlouvy o dílo  a dodatku č.1bez DPH                              5.893.105,24 Kč  

Vícepráce a méněpráce  dle dodatku č. 2 bez DPH                                     573.157,93 Kč 

Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH                                                         6.466.263,17 Kč  

Cena slovy: šestmilionůčtyřistašedesátšesttisícdvěstěšedesáttřikoruny a sednáct haléřů 

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo. 

 

Za třetí : 

Doplňuje  se Čl.6 – Způsob úhrady ceny a platební podmínky a to takto: 

6.5  Z konečné faktury bude pozastaveno 10% z ceny díla bez DPH  k zajištění včasného a řádného dokončení díla a 

odstranění ojedinělých vad a nedodělků. Tato pozastávka bude uvolněna do 14-ti dnů po odstranění vad a nedodělků 

potvrzeného technickým dozorem stavebníka.     

 

Za čtvrté : 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 20.6.2016 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma 

smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a 

zhotovitel dvě vyhotovení. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 20.6.2016, ve znění dodatku č. 1 nedotčené tímto dodatkem zůstávají 

v platnosti v původním znění beze změny. 

3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz 

toho připojují své níže uvedené podpisy.  

4. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně jejích příloh, při dodržení podmínek 

stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, 

může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, 

v platném znění.  

5. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec 

smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o 

ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a tedy Statutární město Mladá Boleslav 

má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené. 

6. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv zveřejní objednatel. 

7. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 

smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších 

podmínek. 

Příloha č. 1: specifikace a oceněné víceprací a méněprací 

 
 
 V Mladé Boleslavi dne                  V Bosni dne  
 
 
 
_____________________________                                                   ________________________________ 
Objednatel                                                                                            Zhotovitel                    
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„Snížení energetické náročnosti budovy jídelny včetně vnitřních úprav a vzduchotechniky 

– školní jídelna Václavkova 1083 Mladá Boleslav, p. o. – I. etapa“ 
 
 

 
 
 

PŘÍLOHA č. 1 k dodatku č. 2 smlouvy o dílo  

č. změnového listu vícepráce/méněpráce cena bez DPH 

Změnový list č. 1 změna podlahové krytiny 231 909,87 

Změnový list č.2 zvýšení rozsahu omítek, odpočet za varný ostrov 1 005,52 

Změnový list č.3 změny elektroinstalace 14 683,00 

Změnový list č.4 izolace rozvodů VZT 285 940,00 

Změnový list č.5 rekonstrukce sociálního zařízení 39 619,54 

  Celkem 573 157,93 
   
 

 
 


