Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 4. 2021
uzavřená § 2586 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany
1. Objednatel:
Město Roztoky, Městský úřad Roztoky
IČO: 002 41 610, DIČ: CZ00241610
se sídlem: náměstí 5. května 2, 252 63 Roztoky
zast.: Janem Jakobem, starostou města
tel.: 220 400 212, e-mail: Jakob@roztoky.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Roztoky, č.ú.:
(dále jen „objednatel“)
2. Zhotovitel:
AMIKA FIRST s.r.o.
IČO: 24219169, DIČ: CZ24219169
se sídlem: Kladenská 20, Velké Přílepy 252 64
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 189780
zast.: ve věcech smluvních: Jan Kejklíček
zast.: ve věcech technických: Jan Kejklíček
tel.: 602 415 418, e-mail: kejklicek@amikafirst.cz
bankovní spojení: 4377652349/0800
(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
jen „občanský zákoník“) tento
dodatek ke smlouvě o dílo:
(dále jen „dodatek“)
takto:
I.
I.1.

Preambule
Dne 21. 6. 2022 podepsaly smluvní strany dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 4. 2021, v němž
zakotvily z důvodů vývoje cen na trhu navýšení ceny díla o 550.000,- Kč bez DPH. Tato částka vycházela
z kalkulace dosud vynaložených nákladů a navýšených nákladů, nutných k dokončení díla. Při sestavování
kalkulace již vynaložených nákladů došlo vlivem písařské chyby k součtu nižšímu oproti skutečnosti o
41.500,- Kč bez DPH. O tuto částku pak mělo být nižší celkové navýšení ceny díla. K narovnání této chyby
se upravuje znění relevantních ustanovení výše uvedené smlouvy takto:

V. Cena díla
V.1.
V.2.

V.3.

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a kryje provedení díla i veškeré náklady zhotovitele s
tímto provedením díla spojené.
Za provedení díla si smluvní strany dohodly smluvní cenu ve výši 2.976.721 Kč (slovy:
dvamilionydevětsetsedmdesátšesttisícsedmsetdvacetjedna korun českých) bez DPH. K této ceně náleží
DPH
(21%)
ve
výši
625.111,41
Kč
(slovy:
šestsettřicettřitisíosmsetdvacetšestkorunčeskýchčtyřicetjednahaléřů). Celková smluvní cena díla vč. DPH
pak
činí
3.601.832,41
Kč
(slovy:
třimilionyšestsetjedentisícosmsettřicetdvěkorunčeskýchčtyřicetjednahaléřů). Celková smluvní cena díla je
pro účely dohody o ceně podrobněji specifikována v položkovém stavebním rozpočtu v příloze č. 1 tohoto
dodatku.
Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla dle požadavků
objednatele, provede zhotovitel soupis výkazů výměr těchto změn, doplňků nebo rozšíření a tento ocení
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podle jednotkových cen uvedených v cenové nabídce. Objednatel je povinen tento soupis změn a jejich
ocenění uznat jako oprávněný či jej písemně odmítnout. Je-li to nezbytné, je Zhotovitel oprávněn až do
schválení víceprací a s nimi spojených vícenákladů práce na díle přerušit. Po tuto dobu není v prodlení
s plněním zakázky. V případě odmítnutí těchto nákladů ze strany objednatele není zhotovitel povinen
vícepráce na díle provést; případné neprovedení těchto víceprací se nepovažuje za vadné provádění díla
zhotovitelem. Znemožní-li neprovedení neschválených víceprací možnost řádného dokončení díla, je
zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit a objednatel je povinen uhradit rozpracovanost díla ke dni
odstoupení od smlouvy. Objednatel je povinen vícepráce uhradit způsobem stanoveným v čl. VI této
smlouvy, nebude-li sjednáno jinak.
XIII. Závěrečná ustanovení
XIII.2. Tento dodatek se vyhotovuje se ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po
jednom podepsaném vyhotovení.
XIII.7 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Roztoky UR č. 289-10 /22 ze dne 20. 7. 2022.
Objednatel rovněž připojuje doložku ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, kterou stvrzuje, že byly splněny veškeré podmínky pro platnost právního jednání
města Roztoky.
XIII.8 Součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
1) Upravený, Nabídkový, položkový stavební rozpočet

V Roztokách

Jan
Jakob

Ve Velkých Přílepech

Digitálně
podepsal Jan
Jakob
Datum:
2022.07.27
14:54:57 +02'00'

……………………………………………………………
Jan Jakob – starosta města Roztoky
Objednatel

Jan
Kejklíček

Digitálně podepsal Jan Kejklíček
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-24219169,
o=AMIKA FIRST s.r.o., ou=2,
cn=Jan Kejklíček, sn=Kejklíček,
givenName=Jan,
serialNumber=P540125
Datum: 2022.07.28 07:53:32
+02'00'

…………………………………………………………………..
Jan Kejklíček - jednatel společnosti
Zhotovitel
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