
DODATEK č. 6 
ke Smlouvě o dílo

Objednatel č. 1: č.j. 8/2010; Objednatel č. 2: č.TPR/10/054
uzavřené dne 25.08.2010

na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Andělská Hora včetně nezbytných 
geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré 
dokumentace pro zavedení výsledků komplexní pozemkové úpravy do katastru nemovitostí a jako 
nezbytný podklad pro územní plánování (dále jen “smlouva o dílo“)

uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ"),

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:

jednající:

tel./fax: 
e-mall:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
tel.:
e-mall:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3,
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, 
Pobočka Karlovy Vary
...... ..............., vedoucí Pobočky Karlovy Vary
Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
....................................................
.............................
...............................
.........................
....................................
.................................
...........................
01312774
CZ01312774

Objednatel č. 2:

jehož jménem jedná:

tel. /fax: 
e-mall:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
tel.:
e-mail:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
.........................., ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
.....................................................
................................ 
........................ 
.................
.................................... 
................................ ......... 
................................. 
65993390 
CZ65993390

(dále jen „objednatelé")

Zhotovitel -  Sdružení zhotovitelů: Ing. Václav Kellner -  zeměměřičská, projektová
inženýrská kancelář

sídlo: Kolová 149, 362 14 Kolová
a
Ing. Jaromír Bočan -  Energoeco Karlovy Vary

sídlo: Dvořákova 672/33, 360 17 Karlovy Vary

zastoupený: ...... ................................ -  reprezentantem sdružení
tel./fax: ...........................
e-mall: .............................
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v technických záležitostech je oprávněn 
tel.
e-mail:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
IČ:
DIČ:

jednat: ...... ............................. ......................... 
...................................................... 
............................... ..................................... 
................................ ................... 
.......................... 
11393807 
CZ 500304061

(dále jen „zhotovitel")

v souladu s ustanovením ČI. XI bodem 3 smlouvy o dílo a na základě zvýšení počtu měrných jednotek 
u geodetických prací v rámci komplexní pozemkové úpravy vk.ú. Andělská Hora, oproti původnímu 
předpokladu objednatelů a na základě veřejné zakázky na služby s názvem „Komplexní pozemková 
úprava v k.ú. Andělská Hora -  zpracování dodatečných geodetických prací", zadané v jednacím řízení 
bez uveřejnění dle dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke 
Smlouvě o dílo č.j. 8/2010, ŘSD ČR: TPR/10/054 ve znění Dodatků č. 1 až 5 (dále jen „Dodatek č. 6 
smlouvy").

Č I .  I

VYMEZENÍ ROZSAHU ZMĚN
Změna počtu měrných jednotek u pozemků neřešených dle dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. 
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění (dále jen „zákon"), nastala 
v důsledku vyznačení poznámky spornosti v evidenci KN na pozemcích dotčených žalobou Města 
Karlovy Vary ze dne 26.2.2013 na určení vlastnického práva k nemovitostem, podanou u Okresního 
soudu v Karlových Varech v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona č. 172/1991 Sb. o přechodu 
některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, v platném znění, a současně v důsledku 
Změny č. 1 a č 2 ÚPN SÚ Obce Andělská Hora s účinností od 9/2012 a 11/2012, na jejichž základě 
dotčení vlastníci neudělili souhlas s řešením dotčených pozemků dle § 3 odst. zákona.

V souvislosti s navýšením počtu měrných jednotek u pozemků neřešených dle § 2 zákona vyvstala 
potřeba dodatečných služeb a následná změna fakturačního celku 1.6. Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 zák., v ucelené části 1. Přípravné práce Přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo:

Ucelená část, 
fakturační celek MJ

Původní
počet
MJ

Cena 
za MJ 

bez 
DPH v 

Kč

Původní 
cena 
bez 
DPH 

celkem 
v Kč

Původní
termín

ukončení

Dodatečné 
služby 

počet MJ

Cena za 
dodatečné 
služby bez 

DPH
celkem v Kč

Nový 
počet MJ 
celkem

Nová cena 
bez DPH 

celkem v Kč

Nový termín 
ukončení

1. P říp ra vn é  p ráce

1.6. Zjišťování 
hranic 
pozemků 
neřešených 
dle §2 zák. ........... .... ......... ........... ............... .... . . . . . . ...... .... ............. 3 0 .1 1 .2 0 1 4
- vytyčení 
pozemků
- stabilizace
plastovou
značkou

...... .... .... ......... ............... ...... ... ...... ...... ......... 3 0 .1 1 .2 0 1 4

CELKEM 52 000 117 750 169 750

ČI. II
CENA DÍLA

Cena za dodatečné služby, dle specifikace včl. I. tohoto Dodatku č. 6 smlouvy, je cenou smluvní, 
pevnou po celou dobu plnění, obsahuje veškeré náklady na zdárné dokončení díla a činí:

bez DPH: 117 750,- Kč (slovy:jedno sto sedmnáct tisíc sedm set padesát korun českých)
DPH 21%: 24 727,50 Kč (slovy:dvacet čtyři tisíce sedm set dvacet sedm korun českých padesát haléřů) 
s DPH: 142 477,50 Kč (slovy:jedno sto čtyřicet dva tisíce čtyři sta sedmdesát sedm korun českých
padesát haléřů)
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Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že 
v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

Současně se o cenu dodatečných služeb navyšuje celková cena díla uvedená v ČI. VII. odst. 1 smlouvy 
o dílo a v její Příloze č. 1.

1. Dne 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně 
některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových 
úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu 
s názvem Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“). Práva a povinnosti plynoucí z platných právních 
předpisů, které souvisejí s činností pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, plní a 
vykonává SPÚ (ust. § 22 odst. 6 citovaného zákona). Na základě výše uvedeného tak dochází také 
k převodu práv a povinností vyplývajících ze všech uzavřených smluv vč. dodatků.

2. Dodatek č. 6 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro každého 
objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění Dodatků č. 1 až 5 zůstávají nezměněny.
4. Dodatek č. 6 smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.
5. Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že sl Dodatek č. 6 smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho 

obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 6 smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Č I. III
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V Karlových Varech dne: 1 3  - 10-  ? M

Za objednatele ě. 1: Za sdružení zhotovitelů:

.......................................................  
.............

..................... .............................. 
.... ............... ...... ...... ....................... . .  

................................... . . ...........

................................. . .

.............................................AĎ

......... ................... .............. ....................kraj 
........ ............. .......

...............................
. . . .. . . .......................................1

Za objednatele č. 2:

........
ředíte
Sprá\
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