
Dodatek č. 2 
 
ke Smlouvě o dílo č. G/47/2017/Lu ze dne 9.5.2017 uzavřený podle § 2586 a násl.            
z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, který uzavřely smluvní strany: 

 

Městská část Praha-Klánovice,  
se sídlem:  U Besedy 300, 190 14 Praha-Klánovice, 

zastoupená:  MUDr. Ferdinandem Polákem, Ph.D., MBA - starostou MČ, 

IČ:    002 40 281,  

DIČ:   CZ00240281 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:  

(dále jen „objednatel“) 

 
a  
 

BB stavební s.r.o., 
se sídlem:  V Lipách 122, 190 16 Praha 9  
zastoupená:  Zdeňkem Brázdou, jednatelem společnosti 
IČ:  24279579 
DIČ:  CZ24279579 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:  
Registrace v OR zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 192450 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

I. 

Předmět dodatku č. 2 

1.1. Smluvní strany mají mezi sebou uzavřenou Smlouvu o dílo č. G/47/2017/Sl ze dne 
9.5.2017 na provedení stavby „Oprava střechy na objektu Bazar“.  

1.2. Smluvní strany si přejí tímto Dodatkem provést změny, jejichž potřeba nastala 
důsledku okolností, které objednavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 
jedná se o provedení víceprací, které spočívají v navýšení plochy provedenou 
přístavbou o ploše 20 m2, změna termínu dokončení uvedenou v článku III. v 
souvislostí s dodatku č. 1 této smlouvy v odst.1 a o navýšení ceny díla uvedeného 
v čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky. 
Protože realizací prací spojených s touto změnou není ve smyslu § 222 odst. 6 
zákona č. 134/2016 podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, 
neboť: 
a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 

péčí nemohl předvídat, 
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
c) hodnoty změny, resp. všech změn v součtu nepřekročí 50 % původní hodnoty 

závazku 

se Smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

 

II. 

Změny Smlouvy 

2.1. Článek II. Předmět smlouvy odst. 1 se doplňuje takto: 

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce, které spočívají v zateplení provedené 



přístavby o celkové ploše 20 m2. 

 

2.2. Článek III. Doba plnění a místo plnění v souvislosti s dodatkem č. 1, se mění termín 
dokončení do 31.10.2018. 
 

2.3. Článek IV. Cenové ujednání a platební podmínky odst. 2 Smlouvy se mění tak, že 
zní: 

Cena díla: 

Cena bez DPH:                        332 990,50 Kč 

Vícepráce         14 700,00 Kč 

Nová celková cena díla dle Smlouvy a dodatku č. 1  347 690,50 Kč 

DPH 21%                                     73 015,00 Kč 

Nová celková cena včetně DPH    420 705,50 Kč 

 

 

III. 

Závěrečné ustanovení 

3.1. Ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 
nedotčeny. 

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Objednavatel obdrží dva 
stejnopisy a zhotovitel stejnopis jeden.  

3.3. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední z obou předmětných 
smluvních stran. 

 

 

V …………………………. Dne………………….. 

 
 
 
 
 

…………………………………..    ………………………………………. 
            Za objednatele:                    Za zhotovitele: 

MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., MBA                                          Zdeňkem Brázdou 
   Starosta               jednatel 
 
 
 
 
 
 
 




