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DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a § 2623 a souvisejících 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“), na realizaci 

stavby z nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4.etapa“, 

zadané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“), 

v otevřeném řízení, (dále v textu jen „smlouva“)  

mezi: 

Objednatel: Univerzita Karlova 

Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 

Osoba oprávněná jednat za: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor univerzity 

Týká se: 2. lékařská fakulta UK, se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 

IČO: 00216208 

dále jen „objednatel,“ na straně jedné 

Zhotovitel: PSG Construction a.s. 

Sídlo: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice 

Zastoupený/Jehož jménem jedná: Ing. Jaroslav Ševela, předseda představenstva 

IČO: 05042020 

DIČ: CZ05042020 

Zápis v OR: vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7535 

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé 

společně též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“ 

I. Preambule 

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 30. 12. 2020 smlouvu o dílo uzavřené jako výsledek zadávacího 
řízení s názvem „Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4. etapa“, uveřejněné v registru smluv pod číslem 14035435 
(dále jen „smlouva o dílo“). 

2. Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu smlouvy o dílo dle ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“) a dle čl. 27 odst. 6 smlouvy o dílo. Tento 
dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku ze smlouvy.  

II.  Obsah dodatku č. 2 

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo. 

2. Tímto dodatkem dochází k rozšíření předmětu smlouvy v návaznosti na skutečnosti, které vznikly v důsledku 
okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, a to 
v rámci: 

I. Změnový list č. 3, IO 08 – Vodoměrná šachta vč. napojení (dodatečné stavební práce v hodnotě 

278.655,13 Kč bez DPH) 

3. Tímto dodatkem dochází k rozšíření předmětu smlouvy nad rámec rozsahu díla dle požadavků objednatele 
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v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, a to: 

II. Změnový list č. 4, IO 08 – Areálový vodovod požární (dodatečné stavební práce v hodnotě 

1 526.129,30 Kč bez DPH) 

III. Změnový list č. 5, IO 04 – Areálové oplocení (dodatečné stavební práce v hodnotě 932 499,40 Kč 

bez DPH) 

Podrobnosti viz Změnový list č. 3 – Vodoměrná šachta, Změnový list č. 4 – Areálový vodovod požární a Změnový 

list č. 5 – Areálové oplocení, které tvoří přílohy tohoto dodatku. 

4. V návaznosti na uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. 3.1. smlouvy o dílo, 
který nově zní: 

Cena bez DPH:  158.264.874,95 Kč    

(slovy: jedno sto padesát osm miliónů dvě stě šedesát čtyři tisíc osm set sedmdesát čtyři korun českých devadesát 

pět haléřů) 

DPH (21 %):   33.235.623,74 Kč    

(slovy: třicet tři miliónů dvě stě třicet pět tisíc šest set dvacet pět korun českých sedmdesát čtyři haléřů) 

Cena díla (včetně DPH): 191.500.498,69 Kč    

(slovy: jedno sto devadesát jedna miliónů pět set tisíc pět set korun českých šedesát devět haléřů) 

5. Smluvní strany se dohodly, že práce uvedené v čl. II. odst. 3 tohoto dodatku budou fakturovány 
samostatnými daňovými doklady ve smyslu ust. čl. III smlouvy o dílo. 

6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna. 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami a jeho 
uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické formě. 

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří přílohy: 

- Změnový list č. 3 – Vodoměrná šachta 

- Změnový list č. 4 – Areálový hydrantový vodovod 

- Změnový list č. 5 – Areálové oplocení 

 

Za objednatele       Za zhotovitele 

 

 

  

 _________________________     ___________________________ 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA    Ing. Jaroslav Ševela 

Rektor univerzity       předseda představenstva 


