
 

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 3. 2020 
(dále jen „dodatek“) 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“) 

I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel:  Obec Metylovice 

Se sídlem: 73949 Metylovice 495 

Zastoupen: Ing. Lukášem Halatou - starostou obce 

IČ: 00535991 

(dále jen „objednatel“). 

 

Zhotovitel:  SEMITA-DS s.r.o. 

Se sídlem: Veřovice 171, 742 73 Veřovice 

Zastoupen: p. Jiřím Válkem, jednatelem 

IČ: 03829707 

DIČ: CZ03829707 

Zapsán v obch. rejstříku: vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 61530 

Pověřen k jednání ve věcech 
technických a realizace stavby: 

Jiří Válek 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

Číslo účtu: 269136592/0300 

  
 

 

(dále jen „zhotovitel“).  

II. 

Základní ustanovení a předmět dodatku 

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 9. 3. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž účelem je provedení 
stavební akce „Metylovice – chodník, úsek 3“ při realizaci projektu „Vybudování chodníku 

v Metylovicích - úsek 3“ (dále jen ,,Smlouva“), dne 15. 5. 2020 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek 
č. 1.  

2. V průběhu výstavby došlo ke změnám rozsahu, dodatečným stavebním pracem a méněpracem, 
které jsou zohledněny ve Změnových listech č. 1až 9. Jedná se konkrétně o tyto změny: 

a) Únosnost zemní pláně chodníku – změnový list č. 1: Projektová dokumentace původně 

počítala se zásypem rýhy kanalizace vykopanou zeminou. Po provedení zásypu vytěženou 
zeminou bylo zjištěno, že tato zemina není vhodná a její únosnost nedosahuje požadovaných 

parametrů dle PD (Edf2 min. 30MPa). Na základě této skutečnosti bylo nutné zásypovou 
zeminu odtěžit a použít vhodnější zásypový materiál tj. ŠD fr 0/32. Tato změna představuje 

dodatečné práce v hodnotě 184 729,44 Kč bez DPH. Tato změna (dodatečné práce) vznikla až 

v době realizace stavby. Vzhledem k jednoduchosti stavby nebyl proveden geologický 
průzkum, a proto s výše uvedeným nemohl objednatel tyto tuto změnu s náležitou péčí 

předvídat a jedná se o změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ.  
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b) Napojení stávajících přípojek – změnový list č. 2: Změna spočívá v napojení stávajících 
přípojek dešťových vod ze zahrad a střech RD. Jedná se o změnu (dodatečné práce) závazku 

ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tato 
změna představuje dodatečné práce v hodnotě 68 041,23 Kč bez DPH. 

c) Výstavba nových sjezdů – změnový list č. 3: Změna spočívá ve výškové úpravě vjezdů 
k některým RD. Jedná se o změnu (dodatečné práce) závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 

4 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZZVZ“), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna představuje dodatečné 
práce v hodnotě 115 652,88 Kč bez DPH. 

d) Oprava stávající betonové dešťové kanalizace – změnový list č. 4: Při výkopových pracích byla 
odkryta stávající dešťová kanalizace, která byla v havarijním stavu a zasahovala do 

konstrukčních vrstev chodníkového tělesa. Tento havarijní stav dešťové kanalizace nemohl 
zadavatel předem předpokládat. Bylo nutné tuto betonovou kanalizaci nahradit novou, s 

profilem DN125 a umístit a obetonovat pod konstrukční vrstvy chodníkového tělesa. Tato 

změna představuje dodatečné práce v hodnotě 16 742,53 Kč bez DPH. Tato změna 
(dodatečné práce) vznikla až v době realizace stavby. Vzhledem k výše uvedenému nemohl 

objednatel tyto tuto změnu s náležitou péčí předvídat a jedná se o změnu závazku ze smlouvy 
dle § 222 odst. 6 ZZVZ.  

e) Výšková úprava kanalizačních šachet – změnový list č. 5: Při výkopu kufru a výškového 

(směrového) umístění obrub bylo zjištěno, že u jedné šachtice je nutné kónus s poklopem 
otočit tak, aby nezasahoval do silniční obruby a snížit jeho výšku do úrovně povrchu nově 

budovaného chodníkového tělesa. Další tři šachtice bylo nutné výškově upravit (snížit) tak, 
aby poklopy těchto šachtic byly v úrovni nově budovaného chodníkového tělesa. Jedná se 

o změnu (dodatečné práce) závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016, 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), která nemění 

celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna představuje dodatečné práce v hodnotě 

27 333,00 Kč bez DPH. 

f) Oprava revizních šachet splaškové kanalizace – změnový list č. 6: Při výkopu kufru 

chodníkového tělesa bylo zjištěno, že poklopy revizních šachtic splaškové kanalizace jsou v 
havarijním stavu a je nutné tyto poklopy vyměnit a podložit betonovým kónusem tak, aby 

únosnost těchto poklopů splňovala požadavky budoucí údržby tohoto chodníkového tělesa. 

Jedná se o změnu (dodatečné práce) závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona 
č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 

která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna představuje dodatečné práce v 
hodnotě 20 332,00 Kč bez DPH. 

g) Úprava terénu kolem autobusové zastávky + napojení svodů do stávající šachtice – změnový 

list č. 7: Při stavebních pracích v blízkosti AZ bylo nutné provézt výškovou úpravu okolního 
terénu a stávající šachtice, v souladu s nově budovaným nástupištěm. Jedná se o změnu 

(dodatečné práce) závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016, o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), která nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky. Tato změna představuje dodatečné práce v hodnotě 10 104,45 Kč 
bez DPH. 

h) Osazení palisád – změnový list č. 8: Kanalizační šachtice Š3/3 a Š3/4 zasahují z části mimo 

chodníkové těleso. Svah kolem těchto šachet je nutné zpevnit betonovými palisádami. Jedná 
se o změnu (dodatečné práce) závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016, 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), která nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna představuje dodatečné práce v hodnotě 

18 978,00 Kč bez DPH. 

i) Úprava výměr dle zaměření skutečného stavu – změnový list č. 9: Dle zaměření skutečného 
stavu byly zjištěny rozdíly mezi výkazem výměr a skutečností (viz protokol geodeta). Jedná se 

o změnu (dodatečné práce) závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016, 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), která nemění 

celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna představuje dodatečné práce v hodnotě 
16 721,97 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 38 326,33 Kč bez DPH. 
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j) Změna termínu realizace: s ohledem na výše uvedené změny, konkrétně změny dle 
změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6, je nezbytné prodloužit dobu realizace díla o 18 

kalendářních dnů. 

3. Smluvní strany se proto dohodly na této změně Smlouvy: 

III. 

Změny Smlouvy 

1. V článku III. Předmět smlouvy a předmět díla, odst. 1 se na konci písmena e) mění 

tečka za slovo „a“ a za písmeno e) vkládá písmeno f) ve znění: 

f) změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 dle dodatku č. 2 Smlouvy, které specifikují 
dodatečné práce (vícepráce). 

2. Článek V. Doba plnění, odst. 2 se mění a nově zní takto: 

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 108 kalendářních dnů od předání staveniště dle 

čl. X. odst. 3. této smlouvy. 

3. Článek VII. Cena díla a fakturace, odst. 1. se mění a nově zní takto: 

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše 

přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková 
cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních prací 

souvisejících s provedením díla, a činí:  

 Cena bez DPH DPH 21 % Cena vč. DPH 

Stavební práce dle rozpočtu 
(příloha č. 1 Smlouvy) 

2 495 350,39 Kč 524 023,58 Kč 3 019 373,97 Kč 

Cena dodatečných prací dle 
dodatku č. 2 (příloha č. 2 

Smlouvy) 

478 635,50 Kč 100 513,46 Kč 579 148,96 Kč 

Cena méněprací dle dodatku č. 
2 (příloha č. 2 Smlouvy) 

38 326,33 Kč 8 048,53 Kč 46 374,86 Kč 

Cena celkem 2 935 659,56 Kč 616 488,51 Kč 3 552 148,07 Kč 

Položkový rozpočet stavby dle původní Smlouvy je přílohou č. 1 Smlouvy.  

Rozpočet dodatečných prací a méněprací dle dodatku č. 2 je přílohou č. 2 Smlouvy. 

 

V případě, že se daného díla bude týkat přenesená daňová povinnost (dle § 92a a § 92e zákona o 

DPH), nebude výše uvedená cena za dílo obsahovat DPH a DPH přizná a odvede příjemce plnění, 
tj. objednatel.  

 

4. Podrobná specifikace dodatečných prací a méněprací je uvedena v příloze tohoto 
dodatku, která rozšiřuje přílohy Smlouvy.  

XVII. 
Závěrečná ujednání 

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.  

3. Tento dodatek je uzavřen elektronicky, a to elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou 

smluvních stran. 
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4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:  

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo: Dodatečné práce a méněpráce dle dodatku č. 2 

5. Schvalovací doložka: Tento dodatek schválilo dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 

znění, zastupitelstvo obce Metylovice svým usnesením č. 8/2020 ze dne 29. 9. 2020. 
 

 

V Metylovicích dne 30. 9. 2020 

 

 

 

 

 

Ve Veřovicích dne 30. 9. 2020 

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

Obec Metylovice 

Ing. Lukáš Halata 
starosta obce 

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

SEMITA-DS s.r.o. 

Jiří Válek  
jednatel 
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