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Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/070/17-dod.č.2 číslo smlouvy zhotovitele: 07/JP/2017/I

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva")

Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátci DPH"
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Jiří Letovský, investiční technik odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 363

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor") je
oprávněn (a): INBEST spol. s r.o.
se sídlem: Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice
zastoupená: Ing. Michaelem Šmucrem, tel.: 602 474 383
IČO: 60851970

Osoba vykonávající technický dozory
Ing. Michael Šmucr, tel.: 602 474 383

Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů („koordinátor"):

Tepis s.r.o.
se sídlem: Lidická 178/45, 370 01 České Budějovice

zastoupená: Bc. Tomášem Balounem, tel.: 775 067 885
IČO: 60850515

Osoba vykonávající činnost koordinátora:
Bc. Tomáš Baloun, tel.: 775 067 885

(dále též „oprávnění zástupci objednatele")
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Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s. 

se sídlem: Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 
IČO: 26374919 
DIČ: CZ26374919

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č. účtu 1083005097/5500 
zápis v obchodním rejstříku: u MS soudu v Praze, oddíl A, vložka 58610
Zastoupená: Josefem Krýslem, Peterem Hainem, Christianem Schrodlem, jednateli komplementáře, 

Janou Krýslovou, Michaelem Kópplem, Robertem Achsem, prokuristy

Odpovědný geodet: Ing. Ladislav Hrebeňár tel. č. 371 653 200

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání 
a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení 
stavebního deníku
Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Juraj Nosko tel. č. 724 161 325

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Ing. Pavel Mařík tel. č. 602 105 089

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Rudolf Lang tel. č. 724 342 599

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele")

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 13. 4. 2017, ve znění dodatku č.
1 ze dne 27. 7. 2017, jejímž předmětem je provedení díla - stavby

„Most ev.č. 154 - 004 Ličov“

A.

Na základě dohody zástupců smluvních stran, po předchozím odsouhlasení objednatelem a 
technickým dozorem objednatele dochází k prodloužení doby plnění výše uvedené stavby. 
Důvodem jsou nepříznivé klimatické podmínky v době provádění stavby a složité podmínky 
při zakládání nového mostu v podobě výskytu velkých balvanů pod základy, které nebylo 
možné v době zpracování projektové dokumentace předvídat. Tyto důvody uvedl zhotovitel 
ve své žádosti o prodloužení termínu.

Na základě dohody zástupců smluvních stran se mění a upravují následující ustanovení této 
smlouvy o dílo takto:

Změna čl. III., bod 1.b) - Doba plnění 

Původní znění čl. III. bodu 1. b)

b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární 
předání a převzetí řádně dokončeného díla: do 150 kalendářních dnů ode dne předání 

a převzetí staveniště.

se mění a nahrazuje takto:........

b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární 
předání a převzetí řádně dokončeného díla: do 178 kalendářních dnů ode dne předání 
a převzetí staveniště.
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Vzhledem ke stavu dosud provedených prací na stavbě a k blížícím se nevhodným
klimatickým podmínkám pro provádění chybějících prací je v současné době jisté, že
stavba nebude v letošním roce dokončena. Proto po dohodě objednatele, technického
dozoru a zhotovitele budou po nástupu nevhodných klimatických podmínek práce
přerušeny. Termín pokračování prací v jarním období 2018 bude dohodnut opět^ za
přítomnosti objednatele, technického dozoru a zhotovitele stavby. Po dobu přerušení
prací se tyto dny do doby plnění nezapočítávají.

Vzhledem ktomu, že zhotovitel má převzato staveniště na základě zápisu o předání a
převzetí staveniště, zajistí po dobu přerušení prací v zimním období 2017/2018 jeho
údržbu, kontroly a případné opravy, včetně provizorního přemostění a přechodného
dopravního značení. Prodloužení platnosti povolení tohoto přechodného dopravního
značení zajistí zhotovitel stavby.

B.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 2 nedotčená, se nemění a zůstávají
v platnosti.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv umožňující
dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří
předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb.,

§6).

4. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

5. Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením RK č. yf22sj /2017/RK-28 ze dne
16. 11. 2017.

Českých Budějovicích dne 1 6 "11" 2017 V Praze dne 13.11.2017
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