
                                       DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů  

 

    I. SMLUVNĺ STRANY 

1. 
Objednatel:   
Správa jeskyní České republiky,  
státní příspěvková organizace 
Květnové nám. 3, 252 43 Průhonice,  
(regionální pracoviště – Správa jeskyní Moravského krasu)  
zastoupená ředitelem  RNDr. Jaroslavem Hromasem 

technický dozor: xxxxxx  
IČO: 75073331,  DIČ: CZ 75073331 
bank.spojení - xxxxxx 
 (dále jen „objednatel“) 
 
Zhotovitel:    
ZEPRA mining s.r.o. 
Nerudova 621 
793 76 Zlaté Hory 
zastoupená Ing. Petrem Vidurem, jednatelem  
technický dozor: xxxxxx 
IČO: 25842234, DIČ: CZ25842234 
bank.spojení – xxxxxx 
 ( dále jen „zhotovitel“)    
 

       
  

II. PŘEDMĚT DODATKU č. 1  
1. V souladu s ustanovení článku VI. Ostatní ujednání, odst. 5.3. Smlouvy o dílo „Oprava 
stezky pro pěší – Jeskyně Na Pomezí“ ze dne  8.11.2017  a jejího Dodatku č. 1 ze dne  
25.4.2018 se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým se smlouva 
upravuje následujícím způsobem: 

V Článku II. Předmět smlouvy se text odstavce 2.1 mění následovně:  

Dílo se rozšiřuje o dohodnuté vícepráce a to rozšíření chodníku pro pěší na celkovou šířku 
2500 mm a současně se zohledňuje rozsah prací dle skutečně provedených výměr na základě 
geodetického zaměření.  
Dílo je specifikováno v kalkulaci nákladů k dodatku č.2 – cenové nabídce zhotovitele, která je 
nedílnou součástí tohoto dodatku.  
 

Zhotovitel se zavazuje sjednané vícepráce provést v termínu od 1. - 7.9.2018. 

 
 



V Článku  IV. Cena a platební podmínky se ruší text odstavce 1. v plném rozsahu a 
nahrazuje se novým textem následujícího znění:  

1. Cena je stanovena dohodou podle ustanovení zákona č. 526/1990 o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, upravená dle Dodatku č. 1 a tímto Dodatkem č.2  činí v konečné výši 
1 409 013,25 Kč slovy (jedenmilion čtyřistadevěttisíctřináct korun dvacetpěthaléřů českých) 
 

Celková cena díla se z důvodu změny rozsahu předmětu díla, uvedeném v  Dodatku č. 1 
zvýšila z původní ceny 1 360 353,- Kč (bez DPH) o 55 996,50 Kč (bez DPH) na celkovou 
cenu 1 416 349,50 Kč (bez DPH). Tato cena  se  dále se tímto Dodatkem č. 2 snižuje o 
7 336,25 Kč  (bez DPH) na celkovou cenu 1 409 013,25 Kč (bez DPH).  

Cena víceprací  a méněprací je podrobně kalkulována v kalkulaci nákladů k dodatku č.2 . 

 
II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ho podepíše jako druhá a 

účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku včetně základní smlouvy v registru smluv 
podle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.                                                                           

3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno 
vyhotovení, objednatel obdrží tři  vyhotovení. 

 
 
Přílohy: Kalkulace nákladů k dodatku č.2 
 
 
V Průhonicích dne 27.8.2018   Ve Zlatých Horách dne 25.8.2018 
 
 
Objednatel:      Zhotovitel:  
 
 
…………………………………….    ……………………………… 
RNDr. Jaroslav Hromas     Ing. Petr Vidur 

ředitel            jednatel 


