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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace 

IČ: 00377015,  

se sídlem Plzeň, Pod Vinicemi 9, PSČ 30100  

vedená u KS v Plzni, v oddílu Pr, vložce 33 

zastoupena Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem 

dále jako „Objednatel“ 

 

a 

 

INGEM a.s. 

IČ: 63504006 

se sídlem Plzeň, Barrandova 26, PSČ 32600 

vedená u KS v Plzni, v oddílu B, vložce 465 

zastoupena Janem Michálkem, členem představenstva 

dále jako „Zhotovitel“        

       

 

tento 

 

d o d a t e k  č .  2   

k e  s m l o u v ě  o  d í l o  č .  2 9 / C / 1 4  

 

ve smyslu ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

dále jako „Smlouva“ 

 

I.  

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. prosince 2014 smlouvu o dílo č. 29/C14, jejímž předmětem je 

zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení a provedení inženýrské činnosti k vydání 

pravomocného Rozhodnutí o umístění stavby ve vztahu k realizaci akce: „Rozšíření areálu 

ZOO a BZ m. Plzně – Sloni na Mži, DUR“ (dále jako „Smlouva“).  

 

II.  

Změna smlouvy 

2. Uzavřením tohoto dodatku smluvní strany mění dosavadní znění Smlouvy a dodatku č.1, a to 

v tom rozsahu, že:  

 

2.1. Znění čl. II odst. 1 bod b) Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

b) inženýrská činnost směřující k  vydání souhlasného stanoviska Magistrátu města 

Plzně, Odboru stavebně správním s rozšířením areálu ZOO a BZ města Plzně „Sloni 

na Mži“ 

2.2. Znění čl. III odst. 2 bod c) Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:  
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inženýrská činnost směřující k  vydání souhlasného stanoviska Magistrátu města 

Plzně, Odboru stavebně správním s rozšířením areálu ZOO a BZ města Plzně „Sloni 

na Mži“…………………………………………………….………………20.000,- Kč 

2.3. Znění čl. VII odst. 2.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

Druhá faktura bude obsahovat tyto činnosti: inženýrská činnost směřující k  vydání 

souhlasného stanoviska Magistrátu města Plzně, Odboru stavebně správním 

s rozšířením areálu ZOO a BZ města Plzně „Sloni na Mži“. Právo fakturovat vznikne 

po vydání souhlasného stanoviska.  

 

3. Všechna ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v účinnosti v nezměněné podobě. 

 

III. 

Zvláštní ujednání 

1. Zhotoviteli byla na základě neoprávněné fakturace v rozporu se smlouvou vyplacena částka 

35.000,- Kč bez DPH. V rámci narovnání smluvních vztahů v souladu s tímto dodatkem, bude 

zhotovitelem do sedmi dnu od podpisu tohoto dodatku vystaven dobropis na částku 15.000 Kč 

bez DPH. Tato částka je považována za oboustranně odsouhlasenou slevu z díla. Tato částka 

byla vzájemně stanovena v návaznosti na věcné naplnění závazků vyplývajících ze smlouvy. 

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek je účinný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jeden stejnopis.  

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, že s jeho obsahem 

souhlasí a na důkaz toho připojují osoby oprávněné za smluvní strany jednat níže své podpisy. 

 

V _________________ dne ______________________ 

  
Objednatel      Zhotovitel    

 

 

____________________________   ____________________________ 

Zoologická a botanická zahrada  INGEM a.s.  

města Plzně, příspěvková organizace  

 

Ing. Jiří Trávníček, ředitel     Jan Michálek, člen představenstva  


