
 

Dodatek č. 5 (dále jen „Dodatek“) 

ke Smlouvě o dílo ze dne 25.2.2016, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami 

(dále jen ,, Smlouva“) 

 

 

 „III/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č. 2754-0“ 

 

Číslo smlouvy objednatele: 333/KSÚS/2015 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:    Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

IČ :    00066001 

DIČ:        CZ00066001 

Jednající:    Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel 

osoba oprávněná jednat 

ve věcech smluvních:  Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel 

 

(dále jen „Objednatel“)  

 

na straně jedné  

 

a 

 

BÖGL a KRÝSL k.s. 

se sídlem:   Renoirova1051/2a, 152 00 Praha 5 

IČ:     263 74 919 

DIČ:    CZ263 74 919 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 58610 

Zastoupen: Josef Krýsl a Nicolai Fall, jednateli komplementáře 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

na straně druhé 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní 

strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 

1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění 

pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:  

 

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně Článku 8. a to následovně: 

 

8.1 Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a 

činí:  

 



 

 

Cena Díla bez DPH 22.439.102,97 Kč 

DPH 21% 4.712.211,62 Kč 

DPH 15 % ----------- Kč 

Cena Díla včetně DPH 27.151.314,59 Kč 

 

 Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních 

stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení 

pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho 

jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.  

8.2 Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému 

a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména 

materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, 

nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících 

s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle 

Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele. 

 

Přílohou tohoto dodatku č. 5 je ZBV č. 1 a č. 2 

 

9 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 

 

10 Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. 

Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopise a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech. 

 

11 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku 

vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují. 

 

 

V Říčanech dne 28.11.2016  V Praze dne 28.11.2016 

Objednatel:  Zhotovitel: 

 

 

_____________________________________ 

Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, příspěvková 

organizace 
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel 

 

 

________________________________________                                          

BÖGL a KRÝSL k.s. 

Krýslová Jana 

prokurista 

 

 

 

________________________________________                                          

BÖGL a KRÝSL k.s. 

Ing. Michael Köppl 

prokurista 

 


