
 

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:  JANKOSTAV s.r.o. 

Se sídlem: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava- Kunčice 

Zastoupen: Bc. Lukášem Jankem, MBA, jednatelem 

IČ: 25855581 

DIČ: CZ25855581 

Zapsán v obch. rejstříku: C 22270 u Krajského soudu v Ostravě 

Pověřen k jednání ve věcech 

technických a realizace stavby: 
Ing. Jiří Tvardek, vedoucí HSV 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 94-1623820237/0100 

  
 

 

(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 1. a 2. část“ při realizaci projektu „Metylovice – chodník“ (dále 

jen ,,Smlouva“), dne 24. 4. 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 Změnovém listu č. 1. Jedná se konkrétně o tyto změny: 

A) Bezbariérový zastávkový betonový obrubník – změna ve změnovém listu č. 01: Změna řeší 
nedostatečnou výška silničního obrubníku při požadavku výšky nástupní hrany 200mm 

a požadavek investora na sjednocení autobusových zastávek v obci. Jedná se o změnu 
(dodatečné práce a méněpráce) 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 
42 864,00 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 5 009,92 Kč bez DPH. 
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B) Odvoz a likvidace výkopku + nákup nového materiálu do zpětných zásypů – změna ve 
změnovém listu č. 02 až 05: Projektová dokumentace původně počítala se zpětným zásypem 

vykopanou zeminou. Vytěžená zemina však byla nejprve vizuálně posouzena jako nevhodná 

a na základě toho byly odebrány laboratoří vzorky k posouzení a následně dle protokolů 
laboratoře byl geotechnikem vypracován odborný posudek o nevhodnosti výkopku do 

zpětných zásypů. Na základě této skutečnosti bylo nutné zásypovou zeminu odtěžit a použít 
vhodnější zásypový materiál. Tato změna představuje dodatečné práce v hodnotě 

1 175 043,53 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.  

C) Vybourání stávajícího a uložení nového potrubí propojení stok 1/4 a 1/3 + Š1/6-stoka 1/2 – 

změna ve změnovém listu č. 06: Změna řeší vybourání stávajícího a uložení nového potrubí 
propojení stok 1/4 a 1/3 + Š1/6-stoka 1/2. 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 301 863,29 Kč bez DPH. 

D) Vybourání stávajícího a uložení nového potrubí úseku před RD č.p. 161 – změna ve změnovém 
listu č. 07: Z monitoringu stávajícího potrubí se nezdála být výměna kanalizace potřebná. Až 

po následném odkrytí se zjistilo, že stávající kanalizační roury jsou tenkostěnné a již po 

působení menšího tlaku na ně by se bortily. Byla tedy navržena jeho výměna. Tato změna 
představuje dodatečné práce v hodnotě 147 231,56 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) Zatrubnění příkopy – změna ve změnovém listu č. 08: Změna řeší zatrubnění příkopy potrubím 

DN 200 v úseku MK(UV2/3)-UV2/4. Stavba zahrnuje i úseky s příkopy, kde má být 

vybudováno chodníkové těleso, které se neměly zatrubňovat pouze zasypat. V průběhu prací, 
ale ve výše uvedeném úseku byly nalezeny přípojky dešťových vod z nemovitostí, které byly 

do příkopy zaústěny a které při zpracování projektové dokumentace nebyly očekávány. Na 
základě toho je ze strany projektanta a TDI navrženo zatrubnění této příkopy. Tato změna 

představuje dodatečné práce v hodnotě 151 781,77 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.  

F) Oprava spojů stávajícího potrubí DN 400 - úsek stoka 1/1-Š1/1– změna ve změnovém listu č. 

09: Z monitoringu stávajícího potrubí se nezdála být výměna kanalizace potřebná. Až po 

následném odkrytí se zjistila netěsnost spojů. Proto bylo navrženo obnažené spoje nově 
obetonovat. Tato změna představuje dodatečné práce v hodnotě 54 469,98 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.  

G) Přemístění oplocení před R.D. č.p. 496 – změna ve změnovém listu č. 10: Změna řeší -

provedení nového oplocení bylo upraveno s ohledem na stávající stav zbylého oplocení 

a záměry majitele. Jedná se o změnu (dodatečné práce a méněpráce) 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 43 475,24 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 

101 440,80 Kč bez DPH. 

3. Změna termínu realizace: s ohledem na výše uvedené změny je nezbytné prodloužit dobu plnění 
díla o 42 kalendářních dnů. Z toho na změny ve změnovém listu označené jako 01 a 06 připadá 23 

kalendářních dnů a na změny ve změnovém listu označené jako 07, 08 a 09 připadá 19 
kalendářních dnů. Ostatní změny nemají vliv na dobu plnění. 
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4. 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) změnového listu č. 1 dle dodatku č. 2 Smlouvy, které specifikují dodatečné práce (vícepráce) a 
méněpráce. 

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

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 222 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) 

6 899 615,18 Kč 1 448 919,19 Kč 8 348 534,37 Kč 

Cena dodatečných prací dle 

dodatku č. 2 (příloha č. 2 
Smlouvy) 

1 916 729,37 Kč 402 513,17 Kč 2 319 242,54 Kč 

Cena méněprací dle dodatku 

č. 2 (příloha č. 2 Smlouvy) 
106 450,72 Kč 22 354,65 Kč 128 805,37 Kč 

Cena celkem 8 709 893,83 Kč 1 829 077,71 Kč 10 538 971,54Kč 

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 rozhodnutím č. 9/2020 ze dne 27. 10. 2020. 

 

 

V Metylovicích dne _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne ________________ 

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

Obec Metylovice 

Ing. Lukáš Halata 

starosta obce 

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

JANKOSTAV s.r.o. 

Bc. Lukáš Janko, MBA 

jednatel 
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